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Voorwoord
Het jaar 1979 was een belangrijk jaar in mijn leven. Ik rondde de Havo af en kreeg daarna via een
uitzendbureau mijn eerste baantje bij de afdeling Post- en Archiefzaken van het ministerie van
Financiën. Ook werd ik dat jaar in Delft gekeurd voor de militaire dienst en leek een verplicht verblijf
in de kazerne in het verschiet te liggen. In augustus ontving ik namelijk een brief van het ministerie
van Defensie waarin stond dat ik was goedgekeurd. Hoewel ik niet stond te springen om in dienst te
gaan, was mijn ideologische bevlogenheid in die dagen nu ook weer niet zodanig ontwikkeld dat ik
een beroep zou doen op de Wet Gewetensbezwaarden. Uiteindelijk hoefde ik echter tot mijn verrassing
niet ‘voor mijn nummer op te komen’. Een paar dagen na het eerste schrijven volgde namelijk een
tweede brief waarin stond dat ik buitengewoon dienstplichtig was omdat ik ‘minder goed indeelbaar’
was. De dienstplicht ging dus aan mij voorbij en ik bleek niet de enige. Er waren om mij heen meer
goedgekeurde jongens die niet in dienst hoefden en twee jaar daarvoor was de hele lichting 1959
buitengewoon dienstplichtig verklaard. Het aantal geschikte dienstplichtigen overtrof in die jaren flink
de behoefte aan manschappen van de krijgsmacht. Tot zover mijn ervaring met de dienstplicht, die dus
eigenlijk tot de keuring in Delft beperkt bleef en verder geruisloos aan mij voorbijging.
Toch zaten er twee kanten aan deze beperkte kennismaking met de dienstplicht die in mijn achterhoofd
bleven spelen. Ten eerste vond ik dat ‘minder goed indeelbaar’ maar een raar en onduidelijk criterium,
dat het overigens goed deed tijdens feestjes als antwoord op de vraag of ik ook in dienst was geweest.
Ten tweede vroeg ik mij af waarom goedgekeurde buitengewoon dienstplichtige jongens die graag in
dienst wilden niet mochten ruilen met jongens die wel waren opgeroepen en er veel voor over hadden
om buiten de kazerne te blijven. Waarschijnlijk waren deze vragen op den duur vanzelf uit mijn
gedachten verdwenen als ik in 1983 na een (avond) Atheneum niet in deeltijd geschiedenis in Leiden
was gaan studeren. In het handboek, De lage landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België, van
de Groningse historicus E.H. Kossmann, las ik dat er in de negentiende eeuw werd geloot en dat een
mogelijkheid van vervanging had bestaan. Toen waren de selectiecriteria voor dienstplicht ja of nee in al
hun eenvoud blijkbaar wel duidelijk en dat ruilen bleek dus helemaal niet zo’n raar idee. Mijn plan om af
te studeren op het onderwerp dienstvervanging, het zogenaamde remplaçantenstelsel, ging echter niet
door. Er bleek nauwelijks literatuur voorhanden en ik zou veel archiefonderzoek moeten verrichten met
het gevaar onvoldoende bruikbare bronnen te vinden. Afstuderen wilde ik toch wel graag in zes jaar. Ik
koos daarom een ander en veiliger onderwerp.
Het bloed kruipt waar het niet kan gaan en na mijn afstuderen besloot ik om mijn interesse in het
negentiende-eeuwse remplaçantenstelsel alsnog een kans te geven. Ik ging onderzoek doen in de
archieven van wat toen nog het Rijksarchief heette en had om twee redenen geluk. Ten eerste omdat ik
veel interessant materiaal ontdekte en ten tweede omdat de dienstplicht sterk in de belangstelling kwam te
staan vanwege de afschaffing van de opkomstplicht in 1997. Een en ander mondde uit in een aantal
artikelen en een interview in het kader van een radiodocumentaire over de dienstplicht van het programma
OVT. De interesse voor mijn onderzoek over de dienstplicht vanuit het gezichtspunt van de `gewone’ man
en vrouw van de eindreacteur Kees Slager was een belangrijke stimulans om op de ingeslagen weg verder
te gaan. Ook gesprekken met de socioloog Jan van der Meulen en de belangstelling van de historicus
Willibrord Rutten waren in deze fase belangrijk voor mij. Bovenal kwam ik in contact met Prof.dr.
Herman Amersfoort. Hij adviseerde mij hoe het onderwerp dienstvervanging te verbreden naar de
dienstplicht in het algemeen en te plaatsen in het politiek-maatschappelijk proces van de negentiende
eeuw. Van toen af aan ben ik mij op dit promotieonderzoek gaan richten.
In de loop der jaren waren er periodes dat het onderzoek stil heeft gelegen door gebrek aan tijd en
persoonlijke omstandigheden. Zo overleden mijn ouders die een grote steun voor mij waren. Toch ben ik,
mede dankzij de aanwijzingen en niet te vergeten het geduld van mijn promotor, Herman Amersfoort,
altijd in dit onderzoek blijven geloven. De laatste jaren raakte het onderzoek in een stroomversnelling.
Hier zal de liefde niet geheel vreemd aan zijn geweest. Ik leerde mijn enthousiaste en lieve vriendin Ria
Matton kennen. De jaren met haar zijn mooi en zorgeloos en dat zijn belangijke voorwaarden voor de
voortgang van een onderzoek van een buitenpromovendus met een ‘nine to five’ baan. Het resultaat van
de totstandkoming van deze studie naar de beleving van de dienstplicht in de negentiende eeuw, met een
vakkundige en mooie Engelse samenvatting van tolk-vertaler en ex-collega Chris Hopley, vindt u op de
navolgende bladzijden. Ik hoop dat u het boek met interesse en plezier zult lezen.
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Hoofdstuk 1. Inleiding
1.1 De Franse Revolutie
In de afgelopen decennia zijn in binnen- en buitenland verschillende historische werken verschenen
die de ingrijpende gevolgen beschrijven van de invoering van de dienstplicht door het Franse
revolutionaire bewind. Zij laten zien hoe de Fransen in de beginjaren van de revolutie om praktische,
militaire redenen genoodzaakt waren burgers onder de wapenen te roepen. In eerste instantie waren
dat leden van de Gardes Nationales, lokale burgermilities die al onder de laatste Bourbon koningen
waren gevormd om de binnenlandse rust te handhaven en het leger in geval van oorlog bij te staan. Zij
werden op vrijwillige basis of onder zachte dwang van plaatselijke commandanten in het reguliere
leger van de staat opgenomen. In februari 1792 kwam er door toenemende spanningen een oproep van
het revolutionaire bewind aan de Franse gemeenten bij. De nieuw gevormde republiek moest het
hoofd bieden aan een coalitie van buitenlandse grootmachten als Oostenrijk, Pruisen en GrootBrittannie en in het binnenland bleven de contra-revolutionairen een dreigend gevaar vormen. Het
bewind stelde per gemeente verplichte contingenten vast die de Franse burgemeesters met inwoners
dienden te vullen. Toen het resultaat tegenviel, volgde op 23 augustus 1793 de levée en masse, een
eenmalige vordering die alle jongemannen van achttien tot vijfentwintig jaar onder de wapenen riep.
In 1798 leidde een aanhoudende behoefte aan manschappen door niet aflatende internationale
oorlogen en binnenlandse spanningen vervolgens tot een dienstplichtwet: de loi Jourdan-Delbrel. De
mannen werden voortaan tussen het eind van hun twintigste levensjaar tot zij hun vijfentwintigste jaar
hadden bereikt in plaatselijke conscriptieregisters ingeschreven en uit hun midden werd jaarlijks een
aantal mannen voor het leger opgeroepen. Vanaf een volgende militiewet uit 1804 gebeurde dat laatste
uitsluitend via plaatselijk georganiseerde lotingen. De mannen die waren ingeloot hadden sinds een
wettelijke bepaling van het jaar daarvoor het recht zich door iemand anders te laten vervangen (het
remplaceren). Zo was in een tijdsbestek van twaalf jaar een rekruteringsmodel ontstaan dat tot het eind
van de negentiende eeuw niet noemenswaardig zou veranderen.
De dienstplicht voldeed niet alleen aan de praktische behoefte aan manschappen van de Franse
revolutionairen. Zij bleek voor hen ook een belangrijk instrument bij hun streven te komen tot een
staatsvorm waarbij de centrale overheid in Parijs de dienst uitmaakte. De staatsmacht mocht zeker niet
langer alleen berusten bij de heerschappij van een koning, de regering van Lodewijk XVI had dat
recentelijk maar al te pijnlijk aangetoond. Maar ook het gezag van plaatselijke notabelen en
geestelijkheid moest worden inperkt. Daarvoor in de plaats behoorde de macht van de staat aan het
volk toe te komen: de volksoevereiniteit. Het was een axioma uit de tijd van de Verlichting, dat vooral
door Jean-Jacques Rousseau met zijn Du contrat social was vertolkt. De revolutionairen bestreden met
de nationale staat als hun belangrijkste instrument de ongelijke maatschappelijke en politieke orde van
het Ancien Régime. De corporatieve staat met zijn intermediaire organen tussen vorst en burgers moest
plaats maken voor een centrale eenheidstaat. Het leven van de burgers diende niet langer te worden
gedicteerd door locale heren, geestelijkheid, eigengerechtige steden en gewesten, maar behoorde in de
handen te liggen van een nationale staat met een eigen bestuurlijk en administratief apparaat.
De nationale staat, in de vorm van La Patrie (het Franse vaderland), was het middel waarmee de
nieuwe machthebbers probeerden de bevolking in woord en daad achter zich te krijgen. In de
beginjaren van de revolutie ging dat op basis van vrijwilligheid, maar naarmate de revolutie in een
minder democratisch vaarwater terecht kwam en de invloed van de bevolking op de regering onder de
autoritaire Napoleon Bonaparte vrijwel geheel verdween, speelde dwang een leidende rol. Met behulp
van centrale verplichtende wetgeving op terreinen als onderwijs, belasting en de defensie trachtte de
Franse staat rechtstreeks toegang tot het leven van zijn burgers te krijgen.Op het terrein van het
onderwijs strandden de pogingen door gebrek aan geldelijke middelen en organisatorisch vermogen.
De beschikbare middelen, mankracht en geestdrift moesten worden aangewend voor levensbehoud.
Door de oorlogen met de coalitielanden hield het regime zich noodzakelijkerwijs vooral bezig met de
zaken als de levée en masse en de organisatie, uitrusting en bevoorrading van het reguliere leger.1 Het
optreden van de Franse bestuurders leidde tot de wetgeving van Jourdan, die de dienstplicht structuur
1
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gaf, en daarna volgde Napoleon met zijn niet aflatende behoefte aan manschappen voor zijn
veroveringsoorlogen. De dienstplicht bracht zo op den duur jaarlijks vele mannen uit alle windstreken
bij elkaar om te strijden voor de revolutie en het vaderland. De lagere standen werden als rekruten
rechtstreeks toegankelijk en de Franse staat kreeg op die manier een belangrijk instrument in handen
om de traditionele samenleving open te breken.
De Fransman uit de tijd van voor de revolutie was niet onbekend met een vorm van dienstplicht.
Eerder zijn de Gardes Nationales genoemd. In Frankrijk en andere landen Europese landen hadden in
de zeventiende en achttiende eeuw vormen van tijdelijke gewapende dienst door burgers bestaan, maar
deze milities hadden in de eerste plaats de taak gehad om de plaatselijke rust te bewaren. Alleen in
tijden van oorlog konden zij ondersteuning bieden voor het reguliere koninklijke leger, dat uit
beroepssoldaten bestond. Bovendien was hun rol bescheiden omdat het voor de centrale autoriteiten
door geldtekort, een gebrekkig bureaucratisch apparaat en tegenwerking vanuit de bevolking en
plaatselijke besturen moeilijk was om tot een goede organisatie te komen.1 De Franse Revolutie bracht
hier verandering in. Nog nooit eerder had een centrale overheid op een zo grote schaal manschappen
voor een zo lange duur opgeroepen ten behoeve van een nationaal leger dat de ene na de andere oorlog
voerde.
In plaats van te dienen voor een vorst, moesten de soldaten nu strijden voor de revolutie en het
vaderland. Maar de staatkundige vernieuwingen die de nieuwe machthebbers van bovenaf oplegden
met hun propaganda voor La Patrie, betekenden niet dat de bevolking plotsklaps ook een grote
verbondenheid met dat vaderland voelde. Zelfs voor het Frankrijk uit de revolutietijd gold dat het
nationaal sentiment en de betrokkenheid bij de landelijke politiek en wetgeving nog lang niet zodanig
waren ontwikkeld dat de bevolking de dienstplicht zonder slag of stoot accepteerde. De dienstplicht
werd gevreesd omdat zij in vorm en zwaarte onvergelijkbaar was met de manier waarop de bevolking
voor de revolutie met het militaire bedrijf in aanraking was gekomen. Een ingelote jongen werd voor
een onzeker aantal jaren verplicht te dienen in een leger dat hoge sterftecijfers kende door de vele
oorlogen en vooral ook door honger en besmettelijke ziekten. Maar lotelingen, hun verwanten en
plaatsgenoten vreesden niet alleen de fysieke ontberingen van de dienstplicht, een mentaal aspect
speelde ook een belangrijke rol. De dienstplicht verwijderde de loteling uit zijn vertrouwde
leefomgeving en daarvoor in de plaats kwamen verre campagnes en een militair leven met drillen,
discipline en uniformiteit tussen onbekende leeftijdsgenoten uit verre dorpen en steden. De angst
bestond dat een dienstplichtige die het geluk had levend uit het leger thuis te komen, vervreemd zou
zijn van zijn ouderlijk milieu. Hij zou door het verblijf tussen mannelijke leeftijdsgenoten uit
verschillende regio’s mogelijk verloren gaan voor de eigen gemeenschap.
Het belang van de conscriptie voor de verhouding tussen de Franse staat en zijn burger is door een
aantal buitenlandse historici benadrukt. Zo schreef de Amerikaanse historicus Isser Woloch: ‘With
Napoleon, conscription became the decisive battle between families and local communities on the one
hand and a distant impersonal state on the other. It was a contest more fundamental in it’s way than the
clash of opposing armies at the front’.2 Ook de Britse historicus Alan Forrest onderstreepte in het
voorwoord van Conscripts and Deserters, een boek over het leger en de Franse maatschappij in de tijd
van de revolutie en het keizerrijk, deze visie over de gevolgen van de conscriptie: ‘Over conscription,
as over no other other single issue, the interests of the state and the local community were seen to
come into open conflict, and the state had no other resource but to repression. Ordinary Frenchmen
were increasingly forced to face up to their responsibilities and to take sides in a conflict of loyalties
that pitted the interest of the nation against those of the community’. 3 In het standaardwerk Peasants
into Frenchman, van de Roemeens-Amerikaans geschiedkundige Eugen Weber, dat we nog vaker
zullen tegenkomen, blijft de verhouding tussen staat en burgers tot minstens 1870 bepalend voor de
manier waarop de Franse bevolking de dienstplicht met tegenzin onderging: `The country folk were
indifferent to political debate and to issues that did not affect them directly. The peasant lent an ear
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when things plainly affected their own lives, such as the projected army reorganzation and the cost of
exemptions from military service'.4
Volgens deze historici was de dienstplicht van alle veranderingen die het revolutionaire bewind
doorvoerde, de maatregel die de meeste verstrekkende gevolgen had voor het maatschappelijk leven.
Het was volgens hen dan ook niet verwonderlijk dat al snel na de eerste verplichte militaire oproep
van het revolutionair bewind in februari 1792 het verzet groeide. In de Vendée brak zelfs een opstand
uit waaraan naast afschuw over anti-clericale maatregelen van het Franse revolutionaire bewind vooral
woede over de afgedwongen krijgsdienst ten grondslag lag. Ook nam ieder jaar het aantal deserteurs en
réfractaires toe. Réfractaires waren dienstweigeraars die waren gevlucht voordat ze in het leger konden
worden ingelijfd en in bendes in de bossen en bergen rondzwierven om aan de Franse gendarmerie te
ontsnappen. Uit cijfers die bekend zijn van de lichtingen van de jaren VII en VIII van de revolutionaire
kalender blijkt dat het niet ging om kleine onbetekenende bendes, maar om aantallen die de
opeenvolgende Franse regeringen ernstige zorgen moesten baren: van de 435.853 mannen die onder de
wapens werden geroepen, lieten maar liefst 164.130 mannen het afweten, of te wel 38 procent.5 De
overheid ging niet zachtzinnig met de daders om. Zo zag de in 1806 krijgsgevangen genomen jonge
Pruisische officier, Carl von Clausewitz, tot zijn ontsteltenis dat Franse gendarmes dienstplichtigen aan
kettingen geketend naar de prefectuur sleepten.6
Ondanks de tegenwerking van een groot deel van de dienstplichtigen en hun omgeving, bleef in
Frankrijk een vorm van dienstplicht bestaan, die vooral door toedoen van Napoleon verder werd
geëxporteerd naar andere Europese landen. Hij had immers manschappen nodig voor zijn
oorlogvoering. In deze landen was de weerstand vaak zelfs nog groter dan in Frankrijk, wat niet
verwonderlijk was omdat het ging om een door een buitenlandse macht opgelegde verplichting. Zo
was de verplichte inschrijving voor de legerdienst in 1798 de directe aanleiding voor de Belgische
Boerenkrijg, een bloedige opstand die vijftienduizend doden kostte. Nadat Napoleon het veld had
geruimd, konden of wilden de nieuw aangetreden vorsten van de Restauratie veel van de maatregelen
die de Fransen hadden genomen ter versterking van de centrale eenheidsstaat niet terugdraaien. Ook
de gevreesde dienstplicht bleef in de meeste Europese landen gehandhaafd en hoewel zij niet langer
door een buitenlandse overheerser was opgelegd, verdween het verzet ertegen niet. De spanning tussen
persoonlijk en staatsbelang bepaalde ook in de jaren na Napoleon de houding van de bevolking ten
opzichte van de dienstplicht, hoewel de gewelddadige kant van het verzet verdween.
In Vlaanderen bijvoorbeeld, waar de boerenbevolking zich in 1798 zo hardnekkig tegen de
dienstplichtwet van Jourdan had verzet, werd de dienstplicht onder Oranjevorst Willem I, en na 1830
onder het eigen Belgisch bewind, gehandhaafd. De Vlaamse plattelandsjongens deden wat van hen werd
verwacht, maar dat betekende niet dat zij hun lot zonder morren ondergingen. De Vlaamse romanticus
Hendrik Conscience schreef in zijn beroemde landelijke novelle De Loteling uit 1850 over de
voortdurende botsing tussen de traditionele eigen leefwereld en de dienstplichteis van de moderne staat.
Het verhaal handelt over twee families die in aan elkaar gebouwde lemen huisjes op de Kempense heide
wonen. Het is een en al harmonie tussen de families en zij helpen elkaar met wieden en oogsten: ‘In deze
eenvoud, onwetend van wat zich elders in een menselijk mierennest afspeelt, schikken ze zich in hun lot,
leven tevreden met de roggeboterham hun door de natuur gegund. Hun wereld is beperkt. Elke ochtend
zien ze de zon opgaan over hun stuk heide; elke avond gaat ze onder achter de dorpskom met haar
ootmoedige kerk…Argeloze zielen. Ze menen dat het leven buiten hen om ze niet zal verstoren. Wie niets
vraagt wordt immers vergeten. Meer dan hun zoete mizerie verlangen ze niet. Tot op zekere dag de
maatschappij in de lemen hut haar tol komt opeisen. Jan, de enig wiens kloeke hand de magere aarde kan
overwinnen, moet naar de militaire loting’.7 De tijdgenoot Conscience bracht de botsing tussen
moderniteit en traditie treffend in proza onder woorden.
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1.2 De Nederlandse verhoudingen
De Fransen slaagden er door middel van oorlogen en doelgerichte propaganda in hun revolutionair
erfgoed naar het buitenland te exporteren. Bijna heel Europa kreeg in meer of mindere mate met de
Franse ideeën te maken. Nederland maakte hierop geen uitzondering. Onder invloed van de Franse
Revolutie vond hier een diepgaande hervorming van staat en maatschappij plaats volgens een
vergelijkbaar patroon als in Frankrijk en andere Europese landen die met de revolutie in aanraking
kwamen. Het staatkundige moderniseringsproces had wel een eigen karakter en was hier al vroeg in
gang gezet met de Bataafse Revolutie, toen stadhouder Willem V naar Engeland vluchtte en de
patriotten met hulp van de Fransen de macht overnamen. Zo had de Bataafse Republiek na veel
discussies in 1798 voor de eerste grondwet gezorgd en werden bijvoorbeeld het lager onderwijs en de
waterstaat op nationaal niveau geregeld. Nadat Lodewijk Napoleon in 1806 tot koning was gekroond,
en Nederland vier jaar later bij Frankrijk was ingelijfd, kwam het streven naar centralisme in een
stroomversnelling. Er werden allerlei centraliserende maatregelen ingevoerd die in Frankrijk al van
toepassing waren. Zo verving Lodewijk Napoleon oude landrechten, plakkaten en keuren door
uniforme nationale wetten. Ook maakten lokale maten, duimen, ellen en voeten plaats voor het
metriek stelsel met als basis eenheid de meter, moesten plaatselijke dialecten het afleggen tegen het
Nederlands als standaardtaal, werd de burgerlijke stand ingesteld en kwam er een burgerlijk wetboek.
De Nederlandse eenheidsstaat kreeg gestalte.
De regels, wetten en voorschriften bevorderden de nationale eenheid en uniformiteit in gedrag en
hadden belangrijke gevolgen voor het dagelijks leven van de Nederlandse burger: plaatselijke
gewoonten maakten plaats voor een van bovenaf opgelegde regulering. Behalve deze centrale
regelgeving, die zijn sporen naliet in omgang en gewoontes van het volk, kwam datzelfde volk ook in
aanraking met daarvoor onbekende staatsverplichtingen als landelijke belastingen en vooral de
dienstplicht. De inwoners in het Zuiden werden al in 1795 met de dienstplicht geconfronteerd toen het
grootste deel van het huidige Limburg, samen met delen van Brabant en Zeeuws-Vlaanderen door
Frankrijk werden veroverd en ingelijfd. Het Noorden bleef als Bataafse Republiek (1795-1806), en
Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon (1806-1810) vijftien jaar een satellietstaat van
Frankrijk. De dienstplicht werd in deze periode niet ingevoerd uit angst voor onrust en tegenwerking
onder de bevolking die vooral bij Lodewijk Napoleon leefde. Maar in 1810 was het ook voor dit deel
van het land zover. Vanaf dat jaar was de dienstplicht van toepassing voor de hele Nederlandse
bevolking. Napoleon annexeerde het Koninkrijk Holland en de invoering van de Franse conscriptie
was een van zijn eerste maatregelen. De Nederlandse bevolking moest in de vorm van dienstplicht
bijdragen aan de Napoleontische oorlogsmachine.8 Het bleek een ingrijpende nieuwe verplichting die
hier niet minder dan in Frankrijk en andere Europese landen tot veel ergernis en protest leidde. De
oproerlingen richtten zich tegen de autoriteiten door registraties voor de loting te vernielen en rellen
uit te lokken tijdens de hoogtijdagen van de rekrutering: de lotingsdagen en de dagen waarop de
ongelukkige jongens naar hun garnizoen vertrokken. De ongeregeldheden eisten in sommige gevallen
doden.9
Het hoogtepunt van het verzet tegen de dienstplicht ontstond in 1813, toen de desastreuze gevolgen van
de dramatisch verlopen Russische veldtocht van Napoleon bekend werden. In het keizerlijke leger, dat
door extreme koude, honger, ziektes, veldslagen en Kozakkenaanvallen honderdduizenden mannen
verloor, waren ongeveer 15.000 Nederlandse soldaten opgenomen. La grande Armée had aan het begin
van de onderneming uit bijna 700.000 manschappen bestaan en van hen overleefde naar schatting een
kleine 20.000 man de barre veldtocht. De Nederlandse regimenten werden niet gespaard. Een paar
honderd soldaten keerde naar Nederland terug. Van de 200 pontonniers die hadden meegeholpen de brug
over de Berezina te bouwen, en daarmee een belangrijk aandeel hadden in de terugtocht van de
Napoleontische legers, overleefden maar zes man.10 Hoewel de Franse propagandamachine een en ander
probeerde te verdoezelen, was het een kwestie van tijd voordat de waarheid over de omvang van deze
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catastrofe door verhalen van de enkele overlevenden, brieven en vooral de enorme lijsten met
gesneuvelden in de kranten, in Nederland bekend werd. Nog lang na de val van Napoleon zouden de
gruwelen van deze veldtocht in het collectief geheugen voortleven.11
In omvangrijke studies hebben de historici Johan Joor en Joost Welten de aard en omvang van de
vijandige houding van de Nederlandse bevolking geschetst. Zo beschreef Joor in De adelaar en het
lam uit 2000 welke gevolgen Franse overheidsmaatregelen als centrale belastingen en het continentaal
stelsel, dat smokkel van levensmiddelen vrijwel onmogelijk maakte, hadden voor het dagelijks leven
en hoe zij leidden tot onrust, opruiing en onwilligheid. Maar de grootste bron van ergernis was de
dienstplicht, die bij alle lagen van de bevolking veel protest opriep.12 Hij legde in het verlengde van de
eerder geciteerde buitenlandse historici de oorzaak voor de onvrede over de dienstplicht bij een
botsing tussen het individuele burgerbelang en het staatsbelang. De tegenstand in het land was zo
groot omdat de nieuwe eis leidde tot een conflict tussen de traditionele samenleving en de
hervormingen van de moderne staat. Dit bleek volgens hem bijvoorbeeld bij het protest tegen plannen
van Lodewijk Napoleon om weesjongens verplicht naar het leger te zenden en in mindere mate naar de
vloot. Een dergelijk beleid was in de zeventiende en achttiende eeuw, toen de eigen regenten hun
pupillen uitbesteedden bij de marine en VOC, nooit aanleiding voor massaal protest bij de bevolking
geweest. Het feit dat door Lodewijks plannen plotseling de staat de jongens voor militaire dienst
opeiste, was kennelijk voor de burgers een belangrijke reden om wel de straat op te gaan.13
In 2007 kwam Welten met een proefschrift over de botsing tussen de moderne staat en de tradities van
een plattelandsbevolking in de Napoleontische tijd. Voor zijn studie onderzocht hij de ingrijpende
gevolgen van de invoering van de dienstplicht voor de plattelandssamenleving rond het Limburgse
plaatsje Weert, dat toen deel uitmaakte van het Franse departement Nedermaas. Het verzet in het
departement was in de vorm van relletjes, ontduiking en desertie aanvankelijk groot, maar uiteindelijk
wist de Napoleontische staat zoveel gezag te veroveren door gewenning, een strakke hand met
gendarmes, douaniers, de medewerking van plaatselijke elites en een strenge regelgeving, dat de
bevolking zich naar haar lot voegde.14 Volgens Welten beschouwde het merendeel van de inwoners
van Nedermaas de dienstplicht tegen het einde van de Franse bezetting als een noodzakelijk kwaad
waaraan niet te ontkomen was, evenmin als aan de belastingafdracht.15
Welten treedt hiermee in de voetsporen van de eerder geciteerde historicus Isser Woloch, die heeft
onderzocht welke veranderingen de Franse staat van het begin van de revolutie tot 1820 afdwong in
het dagelijks leven van zijn bevolking. Beide historici betogen dat na 1814 weliswaar de scherpe
kantjes van het conflict verdwenen, maar dat daarmee de dienstplicht nog allerminst algemeen werd
aanvaard. Welten heeft het voor Weert en omgeving over een noodzakelijk kwaad en Woloch schrijft
over de houding van de Franse bevolking nadat het eerste verzet was opgegeven: ‘It should be viewed
as a structural mutation- not in attitude, for conscription remained unpopular, but in behavior. An
instinctive and by now traditional resistance to conscription was giving way to a grudging
compliance.16 Ook andere historici hebben op de voortdurende impopulariteit gewezen. Zoals
vermeld, kwam Eugen Weber in zijn Peasants into Frenchman tot de conclusie dat er op het Franse
platteland pas vanaf ongeveer 1870 een aanwijsbare verandering in die koele houding optrad.17 En de
historicus M.S. Anderson, schrijft in zijn boek War and Society in Europe: ‘This was still an age in
which relationships were between individuals and families. The modern willingness to true impersonal
institutions and mechanisms was quite foreign to the ordinary man’.18
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Overal in Europa waar de dienstplicht in de een of andere vorm werd ingevoerd, werden ontduiking en
desertie al snel beschouwd als verschijnselen die inherent waren aan het systeem. Na Napoleon, die
zoveel dienstplichtige jongens in zijn veldtochten over de kling had gejaagd, verdwenen deze gevoelens
en de dienstplichtontduikers in Europa niet. Zo bleef de dienstplicht in Rusland algemeen gevreesd. Zij
duurde daar maar liefst vijfentwintig jaar en de gevolgen voor de pechvogel die werd ingelijfd waren
verstrekkend. Het verdriet onder familie-en plaatsgenoten was groot. Zij gaven de dienstplichtigen een
feestelijk afscheid, maar na hun vertrek werd een periode van rouw ingelast. De verwanten van de
ongelukkige jongens konden er namelijk vrijwel van op aan dat zij hem niet terug zouden zien. Het
Russische rijk voerde in de negentiende eeuw ontelbare oorlogen en de slechte voeding gevoegd bij
gebrekkige medische zorg, deden de rest. Vrouwen en moeders begeleidden de ongelukkige jongens
huilend en jammerend naar hun bestemming.19 In het Ottomaanse Rijk werden liederen gezongen die
de dienstplicht aan een doodstraf gelijkstelden.20 Ook in Pruisen, waar het leger toch zo’n grote rol
speelde, was de dienstplicht aanvankelijk niet bepaald geliefd. De regering ontving na afkondiging van
een dienstplichtwet in 1814 tal van verzoekschriften om vrijstellingen voor beroepsgroepen en steden.
Volgens de historica Ute Frevert: ‘schien niemand mit dem neuen Gesetz vollauf zufrieden zu sein
abgesehen von einigen Schriftstellern oder Staatsbeamten’.21 Zo vond het stadsbestuur van Berlijn dat
zijn inwoners in 1813-1814 tijdens de strijd tegen de Fransen voldoende hadden bewezen in het uur
van de waarheid paraat te staan voor het vaderland en dat ze daarom in vredestijd van de dienstplicht
verschoond dienden te blijven. Het was een argument voor vrijstelling van dienstplicht dat in de
daaropvolgende jaren in welgestelde kringen opgang maakte toen bleek dat de dienstplicht geen
tijdelijk fenomeen was dat met Napoleon zijn Waterloo vond. De Pruisische gegoede burger erkende
wel dat het vaderland in tijd van crisis en oorlog verdedigd moest worden, maar niet dat de
dienstplicht in vredestijd noodzakelijk was. Deze overtuiging leefde ook in de Nederlandse hogere
kringen en werd hier bovendien gevoed door de gebeurtenissen tijdens het conflict met Belgie in de
jaren 1830, toen veel studenten zich als vrijwilliger hadden aangemeld. In het navolgende zal blijken
dat deze denkwijze een belangrijke rechtvaardiging was voor dienstvervanging die onwillige
welgestelde burgers buiten de kazerne hield zonder dat zij zich hoefden te bedienen van illegale
praktijken als dienstontduiking of desertie.
1.3 Een angst zonder grenzen
Nederland wordt vooral in de eigen media en wetenschappelijke disciplines, de geschiedschrijving in
het bijzonder, vaak gekarakteriseerd als een natie met een traditie van vredelievendheid en tolerantie,
die zou zijn te verklaren uit het vaderlandse verleden waarin het land een voortrekkersrol vervulde op
terreinen als godsdienstvrijheid, vrijheid van drukpers en internationaal recht. Zo zou het poldermodel
met zijn nadruk op consensus en overleg, dat in de jaren negentig van de vorige eeuw internationaal
opgang maakte, wortelen in een eeuwenlange strijd tegen het water die succesvol was omdat boeren,
burgers en bestuur eendrachtig met elkaar samenwerkten. In het verlengde hiervan ligt de stelling dat
een afkeer van het leger en militair geweld de vaderlandse geschiedenis kenmerkt. Pacificeren en
oorlogsvoering gaan immers moeilijk met elkaar samen. Het is wellicht verleidelijk de negatieve
houding van de Nederlandse bevolking ten opzichte van de dienstplicht te beschouwen als een
onderbouwing van een dergelijke afkeer van geweld en antimilitarisme. Maar dat zou onjuist zijn. De
beschreven buitenlandse voorbeelden leiden integendeel tot de vraag of deze reputatie niet door een
deel van de Nederlandse media en wetenschappelijke wereld zelf is gecreëerd. De afkeer, of in ieder
geval gereserveerde houding ten opzichte van het nieuwe fenomeen landelijke dienstplicht, bleek in
het voorgaande in ieder geval niet iets typisch Nederlands. Een blik over de grens in de dagen van
Napoleon leert dat in andere Europese landen vergelijkbare bezwaren bestonden ten aanzien van de
dienstplicht. Ook daar hadden de overheden te kampen met protest, simulanten en deserteurs. Later in de
negentiende eeuw bleven de bezwaren tegen de dienstplicht universeel en burgers in andere Europese
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landen, ook landen met een sterke militaire traditie, probeerden net zo goed onder een verplicht
verblijf in het leger uit te komen als de Nederlanders.
Naast de koele houding ten opzichte van de dienstplicht in de omringende landen, geeft ook de eigen
militaire geschiedenis weinig aanknopingpunten voor een Nederlandse traditie van vredelievendheid
en onverschilligheid ten opzichte van het defensiewezen. Een van de gerenommeerde historici die
deze traditie wel onderschreven, was Loe de Jong. Zo valt in het eerste deel van zijn Het Koninkrijk
der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog te lezen dat Nederland de oorlog van mei 1940 mede
door onvoorbereidheid en achterstand al in het Interbellum had verloren. De verklaring hiervoor lag
volgens De Jong in de geschiedenis. De militaire dienst was hier te lande nooit populair geweest. ‘In
de zeventiende en achttiende eeuw had men bij voorkeur buitenlandse huurlingen laten vechten en in
de negentiende, onder vigeur van het remplaçantenstelsel, had, wie het betalen kon zich aan de dienst
onttrokken’.22 De Jong had gelijk wat dat laatste betreft, maar vergat erbij te melden dat de behoefte
om de dienstplicht te ontvluchten via dienstvervanging in Europa wijd verbreid was en dus geen argument
kan zijn voor een vredelievende, onmilitaristische Nederlandse volksaard.
De Jong stond met zijn stelling niet alleen. Hij trad in de voetsporen van illustere voorgangers als Jan
Romein en Johan Huizinga, die het vreemde element in het Staatse leger uitlegden als een bewijs van
de afkeer van het krijgshandwerk bij de bevolking.23 En ook historici na hem cultiveerden deze opinie.
Zij baseerden zich dan bijvoorbeeld op de ligging aan de monding van Rijn, Maas en Schelde die
Nederland in de eerste plaats een land van handel en commercie maakte. Ook het grote koloniale rijk,
de handelsvloot die alle zeeën doorploegde en de enorme in het buitenland geïnvesteerde kapitalen
droegen hiertoe bij. De commerciële belangen maakten afzijdigheid en neutraliteit belangrijke
politieke uitgangspunten van het Nederlandse handelen op het wereldtoneel. Soldaat en leger stonden
in deze denktrant in een kwaad daglicht omdat het geld en de tijd die hieraan werden verspeeld
nuttiger zouden kunnen worden besteed.24 Daarnaast ontstond in het neutrale Nederland van de
negentiende eeuw een groeiende belangstelling voor het internationaal recht als oplossing van
conflicten tussen naties. Uit zelfbehoud wees het kleine land dat zich omringd wist door grote
imperialistische mogendheden gewelddadig optreden categorisch af en propagandeerde het overleg en
vredesconferenties. De Nederlandse voortrekkersrol op het gebied van internationaal recht en de
maritiem-commerciële oriëntatie zorgden voor een afkeer van het militaire bedrijf en dat beeld pastte
weer goed bij het cliché van de bezadigde Nederlandse natie waarin al eeuwen lang polderen,
pacificatie en nuchterheid de toon aangeven.25 Ook in de pers werd deze zienswijze gecultiveerd. Zo
zorgde het optreden van het Nederlands leger tijdens de vredesoperaties in bijvoorbeeld Bosnië, Irak
en Afghanistan voor een reeks aan publicaties die een verband legden tussen het optreden van de
Nederlandse militairen en het idee dat Nederlandse volk van ieder krijgshaftig trekje is gespeend. In
HP/de Tijd stond bijvoorbeeld na het drama Srebrenica te lezen dat het Nederlandse leger te lief was
om te vechten. In Irak en Afghanistan zou de Nederlandse soldaat liever opereren in een afgelegen
provincie waar hij mee kon helpen een waterput te slaan dan de confrontatie aan te gaan.26
Een aantal historici heeft in de afgelopen jaren de Nederlandse vredelievende en antimilitaristische
traditie in twijfel getrokken. Zij wijzen op de vele conflicten die door de Nederlandse Republiek vanaf
de opstand tegen het bestuur van Filips II te land en ter zee binnen en buiten Europa op gewelddadige
manier zijn uitgevochten.27 De Republiek was toch ontstaan uit een Tachtigjarige Oorlog en waren er
22

L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 deel I (Den Haag 1969) 36.
H. Amersfoort, Koning en Kanton. De Nederlandse staat en het einde van de Zwitserse krijgsdienst hier te lande 18141829 (Den Haag 1988) 2.
24
Bijvoorbeeld: J.J.C. Voorhoeve, Peace, Pofits and Principles: A Study of Dutch Foreign Policy ( Den Haag 1979) 42-45.
J.C. Boogman, ‘The Netherlands in the European Scene 1813-1913’, in: J.S. Bromley and E.H. Kossmann, Britain and the
Netherlands in Europe and Asia (New York 1968) 139, 141, 149. Ben Schoenmaker, Burgerzin en soldatengeest. De relatie
tussen volk, leger en vloot 1832-1914 (Amsterdam 2009) 113-114. Schoenmaker vindt op dit betoog het nodige af te dingen.
25
Over deze mythe van de ‘bezadigde natie’ zie: Siep Stuurman, Wacht op onze daden; het liberalisme en de vernieuwing
van de Nederlandse staat (Amsterdam1992) 21-52. Zie hierover voor de periode 1750-1850: N.C. F. van Sas, De metamorfose
van Nederland. Van oude orde naar moderniteit (Amsterdam 2004) 34.
26
C. Homan, ‘Nooit meer vechten?’ in: Jan Schoeman (red.) Nooit meer vechten? Beschaving, technologie en toepassing van
militair geweld. Stichting Maatschappij en Krijgsmacht (Den Haag 1996) 3. Peter Giesen, Land van Lafaards? Geschiedenis
van de angst in Nederland. (Wormer 2007) 13.
27
Voor vraagtekens over een Nederlandse vredelievende traditie: W. Klinkert, Van Waterloo tot Uruzgan. De militaire
identiteit van Nederland (Amsterdam 2008) oratie. C. Homan, Nooit, 3-4. M.P. Bossenbroek, Nederland en zijn militaire
traditie, in: Maatschappij en Krijgsmacht 17 (1995). Jan Hoffenaar (red.) Nederland en zijn militaire traditie (Apeldoorn 2003).
23

[7]

geen bloedige koloniale oorlogen gevoerd? En natuurlijk, er dienden veel buitenlanders in het Staatse
leger, maar speelden bij de vraag wie werden aangeworven niet eerder problemen van demografische en
economische aard een rol dan dat de rekrutering werd bepaald door een weinig krijgshaftige instelling?
De Republiek had met haar geringe bevolkingsomvang wel een status als grootmacht op te houden en
daarbij was een sterk leger onontbeerlijk. Het is moeilijk de effectieve sterkte van legers in de achttiende
eeuw precies vast te stellen omdat de omvang op papier altijd hoger lag dan hun werkelijke sterkte. Maar
historici zijn het er ongeacht deze verschillen wel over eens dat het Staatse leger tijdens de Spaanse
Successieoorlog (1701-1714) en de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) een grote omvang kende in
verhouding tot de Nederlandse bevolking.28 De Britse historicus Paul Kennedy schreef bijvoorbeeld in
zijn bekende boek The Rise and Fall of the Great Powers over 130.000 manschappen die tijdens de
Spaanse Successieoorlog in het Nederlandse leger dienden, terwijl de Verenigde Nederlanden toentertijd
ongeveer 1,8 miljoen inwoners telden. De belangrijkste tegenstander en territoriale macht in die tijd,
Frankrijk, bracht met een bevolking van 19 miljoen een leger van 350.000 man op de been.29 Bovendien
bleef het Nederlandse aandeel in het Staatse leger ondanks de vele buitenlanders een niet te verwaarlozen
factor. Een onderzoek naar de herkomst van 2599 rekruten uit het Staatse leger 1780-1781 heeft
bijvoorbeeld uitgewezen dat 55,44% van de manschappen Nederlander was, en 44,56 % van buitenlandse
afkomst.30 Daarnaast moet niet worden vergeten dat de legers van andere landen eveneens veel
buitenlanders in dienst hadden. Het Spaanse leger dat de Tachtigjarige Oorlog vocht, bestond bijvoorbeeld
in elk geval tot 1609 voor een groot deel uit Duitse en Nederlandse huurtroepen.31 Tenslotte speelden
naast de animo voor het soldatenberoep ook economische factoren een belangrijke rol bij de werving van
Nederlandse rekruten. Voor potentiële soldaten uit Holland en Zeeland waren er namelijk belangrijke
alternatieven: de marine en de VOC. Het aanbod van manschappen hing samen met de
arbeidsmogelijkheden in de havens werden geboden.32
Een kritische blik op de vaderlandse militaire geschiedenis van de op het eerste gezicht rustige
negentiende eeuw wijst eveneens bepaald niet op een minachting voor het militaire bedrijf. Was er
geen Waterloo waar ook Nederlandse militairen een bloedige strijd leverden? Bij deze veldslag kon
nog als excuus dienen dat hij door Napoleon was opgedrongen. Maar vijftien jaar later toonden de
Nederlandse koning en krijgsmacht wel een offensief optreden tijdens de Tiendaagse Veldtocht tegen
de Belgen. Toen de Nederlandse strijdkrachten op 2 augustus 1831 de grens overtrokken, waren er op
een bevolking van ruim tweeëneenhalf miljoen zielen maar liefst 88.000 man op de been. Een deel
daarvan bemande de vestingen, garnizoen en depots in het binnenland; het andere deel vormde het
veldleger, dat uit 36.000 man bestond.33 Na deze veldtocht volgde een negen jaar durende mobilisatie
van duizenden soldaten langs de grens met onze zuiderburen die de schatkist uitputte. Was er geen
oplevend nationalisme en een oorlogszuchtige anti-Britse stemming tijdens de Boerenoorlog? Werden
tienduizenden militairen niet massaal tijdens de Javaoorlog (1825-1830) en de Atjehoorlog (18731903) in Nederlands-Indië ingezet? 34 En als de animo in Nederland voor een militaire broodwinning
zo gering was, waarom kon dan rond 1890 het aantal Nederlandse vrijwilligers bij de landmacht,
marine en koloniale troepen als percentage van de bevolking zo gemakkelijk een vergelijking met de
percentages van de grote mogendheden uit die tijd doorstaan?35 De Nederlandse burgers kregen
veelvuldig met oorlogvoering te maken en een niet onbelangrijk deel onderging de strijd aan den lijve.
Bovendien leefden Nederlanders in vredestijd niet minder gewelddadig met elkaar samen dan in
28
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andere Europese landen. In het lage land bestond een traditie van oproeren en stakingen en de
misdaadcijfers waren er ook niet lager dan in de omringende landen.36
Ook de Nederlanders die gedurende de negentiende eeuw op verschillende manieren bleven proberen
onder de dienstplicht uit te komen, vormden in internationaal vergelijkend perspectief geen
uitzondering. De burgers of onderdanen van alle staten die in de negentiende eeuw met een vorm van
landelijk dienstplicht te maken kregen, ervoeren de verplichting als een belangrijke inbreuk in het
dagelijks leven, die zware consequenties kon hebben voor bijvoorbeeld familieverhoudingen en
loopbaanmogelijkheden. De angst voor de dienstplicht, die in de tijd van de Napoleontische oorlogen
vooral betrekking had gehad op ziekte en dood tijdens afgelegen campagnes, verschoof in vredestijd in
de richting van een vrees voor het verre en onbekende kazerneleven. Zo schreef de Franse historicus
Jules Maurin met gevoel voor symboliek over Franse provinciale dienstplichtigen die in het laatste
decennium van de eeuw door hun soldatenleven in de stedelijke kazernes de navelstreng met hun
dorpsgemeenschap verbroken zagen: `les ripailles de la conscription sont souvent les premières prises
totalement en dehors de la communauté familiale – et entre hommes. C’est aussi la première rupture du
cordon ombilical qui relie le jeune homme à sa communauté villageoise et qui l’entraîne vers une autre
communauté, celle de ses « classards » qui suivront à l’armée la même destine que lui’.37 De training
van dienstplichtigen in de kazernes was een onderdeel van oorlogsvoorbereiding in vredestijd
waarmee Nederland niet onderdeed voor andere Europese mogendheden.38 En ook hier keek de
omgeving van de jonge dienstplichtige met het nodige wantrouwen tegen de nieuwe samenlevingsvorm in
de afgesloten kazerne aan. Daarnaast leefde de angst dat de dienstplichtige na terugkeer in zijn
geboorteplaats jonge plaatsgenoten zou aansteken met de onbekende zeden, gewoonten en ondeugden van
de kazerne.39
In Nederland bestond, net als in Frankrijk en de andere Europese landen die in de Napoleontische tijd met
de dienstplicht in aanraking kwamen, een grote kloof tussen een traditioneel wantrouwen van de
bevolking ten opzichte van onpersoonlijke instituties en mechanismen en wat de overheid als
algemeen belang voorstond. In het navolgende zal blijken dat deze kloof, hoewel die in de loop van de
eeuw kleiner zou worden, een belangrijke rol bleef spelen bij de beleving van de dienstplicht.40 De
eisen van de moderne eenheidsstaat bleven botsen met persoonlijk belang, familie- en dorpsleven. De
zaken lagen wat dat betreft in Nederland niet anders dan in andere Europese landen. Bovendien zal
blijken dat ook het gedrag van de Nederlanders ten opzichte van de dienstplicht weinig afweek van dat
van de burgers in de omringende landen. Zowel in de lagere kringen als onder de welgestelden
probeerden burgers ieder op hun manier tijdens de verschillende rekuteringsfasen die het
dienstplichtmodel kende onder de verplichting uit te komen. De verklaring voor dit gedrag en de
veranderingen die hierin in de loop van de negentiende eeuw optraden, zal in het navolgende worden
gezocht in de relatie tussen de zich moderniserende staat en zijn burgers en niet in een Nederlandse
traditie van vredelievendheid en tolerantie.
1.4 Het terrein van onderzoek
De dienstplicht kreeg in de loop van de negentiende eeuw een vaste plaats in het dagelijks leven van
de dienstplichtigen en hun families. Ook was er na de aftocht van Napoleon niet langer sprake van
actief verzet. Toch bleef voor de negentiende-eeuwse bevolking de spanning tussen loyaliteit aan de
eigen familie, regio of religie en het algemeen belang van de abstracte centrale staat voortduren. In
deze studie zullen de gevoelens ten opzichte van de dienstplicht nader worden geconcretiseerd aan de
hand van een beschrijving van de vele manieren waarop de staat en burger binnen het Nederlandse
dienstplichtmodel met elkaar in aanraking kwamen en hoe de partijen hier wederzijds op reageerden.
Joor schreef in zijn studie over Nederland tijdens de Franse bezetting: ‘deze sterke occupatie van het
bestuur met de dienstplicht en het grote deel van de bevolking dat direct of indirect met een levée te
maken kreeg, maakte dat de militaire dienst in Holland ten tijde van de Inlijving zeer pregnant
36
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aanwezig was in het openbare en particuliere leven’.41 In het navolgende zal blijken dat deze betekenis
van de dienstplicht niet alleen gold voor de periode van de Franse bezetting, maar voor de hele
negentiende eeuw. Eenieder kreeg wel op de een of andere manier met de dienstplicht te maken,
hoewel deze beperkt was en vooral drukte op de onderste sociale lagen van de bevolking. Het meer
gefortuneerde deel van de bevolking maakte om buiten de kazerne te blijven vaak gebruik van een
andere erfenis van Napoleon: de dienstvervanging. Het systeem hield in dat iemand die was ingeloot
zich voor veel geld kon laten vervangen door iemand die een niet dienstplichtig nummer had
getrokken (nummerverwisselaar), of door iemand van buiten de loting die geen verplichtingen meer
had ten opzichte van de krijgsmacht (plaatsvervanger).42
Het dienstplichtmodel met vervanging, dat gedurende de negentiende eeuw in Nederland en in de
meeste andere landen op het vasteland van Europa in gebruik was, markeerde een overgangsfase in de
wijze van legervorming en was een afspiegeling van de transformatie van de achttiende-eeuwse
standenmaatschapppij naar de twintigste-eeuwse moderne klassenmaatschappij. De enkel uit
beroepssoldaten bestaande staande legers waar monarchen voor de Franse Revolutie naar eigen
goeddunken hun dynastieke oorlogen mee voerden, verdwenen tijdens de Napoleontische oorlogen
weliswaar grotendeels van het toneel, maar er was nog een lange weg te gaan naar de massale legers
met dienstplichtigen die het gezicht van de Eerste Wereldoorlog zouden bepalen. Er was dan
weliswaar gebroken met de militaire traditie uit het Ancien Régime, maar nummerverwisselaars en
plaatsvervangers bleven in feite beroepsmilitairen met weinig patriottische motivatie. Zij ervoeren de
functie die zij uitoefenden vooral als een middel om in hun levensonderhoud te voorzien en niet, net
als trouwens is opgemerkt voor de dienstplichtige jongens, als een morele plicht ten opzichte van volk
en vaderland. Bovendien bleven beroepsmilitairen een te belangrijke factor en was de dienstplicht nog
te beperkt om te spreken van massale dienstplichtlegers. Lang niet alle beschikbare mannen hoefden
uiteindelijk in het leger te dienen. Naast de vervangingen op de particuliere remplaçantenmarkt
beslisten het lot en de vrijstellingen van overheidswege wie dat waren.
De staat vaardigde wetten en maatregelen uit die het deel van de bevolking dat niet in het leger hoefde
toch op allerlei manieren bij de dienstplicht betrok. Zo moesten in januari alle mannelijke ingezetenen van
negentien of anders hun ouders zich naar hun gemeentehuis begeven om zich te laten inschrijven. De
lotingdagen, die op de inschrijvingen volgden, werden in de negentiende eeuw een begrip. Vrijwel alle
jongens, of zij nu gezond waren of een reden van vrijstelling hadden, trokken zelf hun lot. Niet alleen de
lotelingen die eraan deelnamen, maar de hele bevolking kon trouwens niet om de gebeurtenis heen. De
jaarlijks terugkerende lotingen waren bij uitstek het terrein waar de staat en burger elkaar ontmoetten. Het
enorme belang dat werd gehecht aan inloten of uitloten ging gepaard met bijgeloof, dronkenschap,
optochten en dorpsvetes. Ook de laatste stap, de zittingen van de militieraad, waarin werd beslist over
vrijstellingen, afkeuringen en vervangingen, bleef niet onopgemerkt. Niet alleen de jonge mannen die zich
in persoon bij de militieraden meldden, maar ook de andere lotelingen en buitenstaanders volgden de
zittingen met argwaan. Iedere vrijstelling of afkeuring betekende immers dat een hoger nummer tot de
militieplicht leidde.
De jongens die na dit rekruteringsproces overbleven en geen dienstvervangers konden betalen,
ondergingen de kazerneplicht. De eerste oefening, de diensttijd die daadwerkelijk in de kazerne diende
te worden doorgebracht, was in vergelijking met andere landen betrekkelijk kort. Zij varieerde in de
negentiende eeuw van drie tot twaalf maanden.43 De dienstplicht hield echter niet op met de maanden
van eerste oefening in de kazerne. Nadat een milicien met verlof was gestuurd en naar zijn woonplaats
terugkeerde, bleef hij nog vier jaar dienstplichtig en kreeg hij opnieuw met staatsbemoeienis te maken.
Zo werd hij geconfronteerd met jaarlijkse inspecties, herhalingsoefeningen en bleef de mogelijkheid
aanwezig dat hij in tijden van politieke spanningen weer onder de wapens zou worden geroepen. De
diensttijd van vijf jaar had daarnaast, net als bij de rekrutering, niet alleen invloed op het leven van de
milicien. Ook zijn naaste omgeving kwam bijvoorbeeld bij huwelijksvoltrekkingen, emigratie en
godsdienstbeoefening, op de een of andere manier met de dienstplichteis van de staat in aanraking.
In dit onderzoek is de kernvraag op welke wijze de Nederlandse bevolking het door de nationale staat
in leven geroepen dienstplichtmodel beleefde. Daarbij zal de aandacht uitgaan naar veranderingen die
41
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zich in de loop van de eeuw onder invloed van twee factoren in die beleving voordeden. De eerste
factor kwam van binnenuit: het dienstplichtmodel zelf. De gang van zaken, van de inschrijving voor
de nationale militie tot de jaarlijkse inspecties na het verblijf in de kazerne, lag gedetailleerd vast in
een nationale wet- en regelgeving waarvan de uitvoering was opgedragen aan civiele lagere
overheden. Deze wet- en regelgeving bleef in essentie bijna honderd jaar ongewijzigd, hoewel er in de
loop van de negentiende eeuw wel enkele aanpassingen plaatsvonden die gevolgen hadden voor de
beleving van de dienstplicht. De verschillende militiewetten bepaalden de jaarlijkse lichtingen
dienstplichtigen en schreven voor welke van de lotelingen buiten de dienstplicht bleven op grond van
veranderende voorwaarden als een laag nummer, gezondheidstoestand, familiesituatie of het aanbod
op remplaçantenmarkt. Regels voor lotingen, keuringen, vrijstellingen of de eisen die aan
remplaçanten werden gesteld, werden aangescherpt dan wel versoepeld.
In dit onderzoek naar de beleving van de dienstplicht is paradoxaal genoeg een belangrijke plaats
ingeruimd voor lotelingen die probeerden legaal of illegaal onder de dienstplicht uit te komen.
Lotelingen trachtten, vaak met hulp van hun naaste omgeving, de regelgeving in hun voordeel te
gebruiken. De mate en de manier waarop zij dat deden, zal bijdragen tot een antwoord op de vraag in
hoeverre de bevolking in de loop van de eeuw weerstand bleef bieden aan de dienstplicht. Het gedrag
van lotelingen die probeerden buiten de kazerne te blijven zal hier worden onderzocht tegen de
achtergrond van de aanpassingen in de negentiende-eeuwse wet- en regelgeving die hun handelen door
de jaren heen op een uiteenlopende manier afbakende.
De overheid stond niet alleen bij de opsporing en bestraffing van jongens die de dienstplicht illegaal
trachtten te ontlopen. De omgeving van deze overtreders van de wet kon hen aanmoedigen, maar ook
corrigeren. De sociaal historicus Victor Sleebe stelt in zijn dissertatie In Termen van Fatsoen, die
handelt over sociale controle op het platteland van de provincie Groningen tussen 1770 en 1914, dat
de informele controle van de plattelandssamenleving een belangrijke plaats innam naast de formele
controle van de staat, hoewel de informele controle langzaam aan betekenis verloor. Het gedrag van
personen of groepen werd steeds minder beïnvloed door een informele kring van familie en
buurtgenoten en steeds meer door de wet- en regelgeving van de staat. De informele sociale controle
kende met bijvoorbeeld roddel, spot, terechtwijzing of uitstoting belangrijke correctiemethodes die
door het moderniseringsproces met zijn urbanisatie, schaalvergroting en individualisering minder
relevant werden. Daarvoor in de plaats kregen de vast omschreven regels en wetten, de rechterlijke
macht en de politie van de staat een steeds grotere betekenis bij het oplossen van de orde- en
beheersproblemen die de grotere en anoniemere verbanden van de zich moderniserende samenleving
met zich meebrachten.44 Uit de volgende hoofdstukken zal blijken dat deze interactie tussen traditie en
moderniteit op politioneel terrein ook voor de dienstplicht gold.
De tweede factor die de beleving van de dienstplicht beïnvloedde, kwam van buitenaf, en lag bij de
zich veranderende relatie tussen staat en maatschappij. De Franse Revolutie had gediend als
katalysator van hun wederzijdse beïnvloeding en in de loop van de negentiende eeuw ontwikkelde het
verband zich verder. De sociaal-geografen Hans Knippenberg en Ben de Pater hebben in een studie
over de eenwording van Nederland beschreven hoe de staat enerzijds steeds dieper penetreerde in het
leven van zijn burgers door middel van belastingheffing, onderwijs en dienstplicht.45 De negentiendeeeuwse staat kon zijn beleidvoornemens in tegenstelling tot de Franse revolutionairen op al deze
terreinen wel in de praktijk brengen dankzij een beter bestuurlijk apparaat en meer geldelijke
middelen. Zo werden in het midden van de eeuw een Provincie- en Gemeentewet (achtereenvolgens
1850 en 1851) ingevoerd, die belangrijke verbeteringen brachten in het bestuur van de provincies en
gemeenten. Later in de eeuw vergrootte de overheid haar invloed dankzij nieuwe wetgeving op allerlei
terreinen van het maatschappelijk leven. Zo leidde een parlementaire enquête naar de situatie in
werkplaatsen en fabrieken tot de invoering van de Arbeidswet van 1889 en mondde de
onderwijspolitiek uit in de leerplichtwet van 1901.
Naast de steeds sterkere rol van de staat ontstond anderzijds een groeiende identificatie van de burgers
bij die staat doordat hun rechten toenamen. Steeds meer burgers mochten bijvoorbeeld bij
verkiezingen hun stem uitbrengen. Maar daar bleef het niet bij. Ook degenen die nog van kiesrecht
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verstoken bleven, lieten steeds vaker van zich horen omdat ze beter geïnformeerd raakten over
landelijke kwesties dankzij zaken als een verbeterde infrastructuur, de komst van betaalbare
massamedia, alfabetisering en onderwijs in een standaardtaal. Ook gingen burgers zich steeds vaker in
bovenregionale verbanden organiseren. Dit moderniserings- en democratiseringsproces had
rechtstreekse gevolgen voor de beleving van de dienstplicht. Zo droegen de komst van de massamedia
en de toenemend politieke participatie van de Nederlanders bij tot een groeiende belangstelling in de
publieke opinie voor het lot van de dienstplichtige soldaten en verkleinden trein, spoor en verharde
weg de afstand tussen thuis en kazerne.
De beleving van de dienstplicht was dus niet statisch, maar het gevolg van een wet- en regelgeving die
geleidelijk veranderde in wisselwerking met de voortgaande vervlechting van staat en maatschappij.
Het ging in deze relatie niet om eenrichtingsverkeer, maar om een proces dat twee kanten kende. De
dienstplicht en de doordringing van staat en maatschappij beïnvloedden elkaar wederzijds. Aan de ene
kant hadden technologische, politieke en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen hun gevolgen voor
de manier waarop de dienstplicht werd beleefd, aan de andere kant was de dienstplicht zelf ook een
stuwende kracht in de modernisering en democratisering van de samenleving. Een stijgend aantal
dienstplichtigen kreeg bijvoorbeeld de mogelijkheid zich te bekwamen in lezen en schrijven en leerde
leeftijdgenoten uit andere Nederlandse steden, dorpen en gehuchten kennen. De dienstplicht droeg op
die manier bij tot alfabetisering en culturele integratie en daarmee tot nationale eenwording. Beide
kanten van deze relatie tussen dienstplicht en het moderniserings- en democratiseringsproces zullen in
dit onderzoek worden beschouwd.
Knippenberg en De Pater noemden in hun studie over de eenwording van Nederland de vervulling van
de dienstplicht een van de indicatoren van sociale mobilisatie. Onder sociaal gemobiliseerde burgers
verstonden zij dat deel van de bevolking dat bijdroeg aan de modernisering van de samenleving en in
het verlengde daarvan aan de nationale eenwording.46 Deze indicator ontbrak strikt genomen bij een
meerderheid van de negentiende–eeuwse burgers omdat de kazerne door de beperkte dienstplicht voor
hen onbekend terrein bleef. Daarnaast lijkt de dienstplicht op het eerste gezicht een ondergeschikte rol
in het maatschappelijk leven te hebben gespeeld door het weinige dat er in particuliere archieven over
bewaard is gebleven. Maar de betekenis van de negentiende-eeuwse dienstplicht moet ondanks deze
twee constateringen niet worden onderschat. In de volgende hoofdstukken zal blijken dat schijn hier
om drie redenen bedriegt. Ten eerste konden de leden uit de elite die persoonlijke of familiearchieven
hebben nagelaten moeilijk over hun beleving van de dienstplicht schrijven omdat ze veelal gebruik
maakten van het remplaçantenstelsel. De kazerne bleef voor hen daardoor onbekend terrein. Hun
plaats werd ingenomen door jongens uit de lagere bevolkingslagen die de dienstplicht wel
ondergingen, maar geen geschreven herinneringen hebben nagelaten. Ten tweede bracht het
negentiende-eeuwse dienstplichtmodel een omvangrijk rekruteringsproces met zich mee waar
landelijke en plaatselijke autoriteiten grote groepen burgers bij betrokken. Wel kwam de elite door de
dienstvervanging minder met dit proces in aanraking dan lotelingen en hun omgeving uit de lagere- en
middenklassen. Ten derde hadden de militaire oefening in de kazerne, haar nasleep in de vorm van
herhalingsoefeningen en de jaarlijkse inspecties, allemaal niet te onderschatten gevolgen voor het
dagelijks leven van dienstplichtigen en niet te vergeten hun omgeving. De omvang en intensiteit van
deze ontmoeting tussen staat en burger tijdens de verschillende fasen van het rekruteringsproces en de
eigenlijke diensttijd binnen en buiten de kazerne staat centraal in deze studie over de beleving van de
dienstplicht door de Nederlandse bevolking in de negentiende eeuw.
1.5 Historiografie
Tot de jaren zeventig van de vorige eeuw bestond er weinig belangstelling voor onderzoek naar het
Nederlandse militair verleden. In enkele bekende algemene overzichtswerken kwamen militaire zaken
terloops ter sprake en als dat gebeurde werden ze ondergeschikt gemaakt aan politiek-staatkundige
ontwikkelingen. De weinige personen die zich exclusief met de Nederlandse militaire geschiedenis
bezighielden waren oud-militairen die verhandelingen schreven over technische zaken, tactiek en
historische veldslagen. Sinds de laatste decennia van de vorige eeuw is hier verandering in gekomen. F.C.
Spits gaf in 1971 een eerste aanzet met zijn dissertatie: De metamorfose van de oorlog in de achttiende en
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negentiende eeuw. Daarna volgde onder impuls van de sectie Militaire Geschiedenis van de
Landmachtstaf, en tegenwoordig van de opvolger, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie
(NIMH), een reeks publicaties die de Nederlandse militaire problematiek van de negentiende eeuw in
kaart bracht. Als eerste verscheen in 1988 van H. Amersfoort Koning en Kanton, met aandacht voor de
binnenlandse en buitenlandspolitieke context van de defensieproblematiek van 1814 tot 1829. In 1992
volgde de dissertatie Het Vaderland Verdedigd van W. Klinkert waarin de periode 1874-1914 werd
behandeld. Als laatste vulde W. Bevaart in 1993 het gat voor het midden van de negentiende eeuw met
zijn studie: De Nederlandse defensie 1839-1874.
Ook in deze eeuw is een aantal publicaties over de Nederlandse militaire geschiedenis verschenen. Een
overzichtswerk is Met Man en Macht onder redactie van J.R. Bruijn en C.B. Wels, dat handelt over de
Nederlandse militaire geschiedenis van 1500-2000. In 2006 kwam Paul Moeyes met De sterke arm, de
zachte hand, waarin het Nederlandse leger en de neutraliteitspolitiek van 1839 tot 1939 centraal staan,
maar waar de negentiende eeuw, anders dan de titel doet vermoeden, nauwelijks aan bod komt. Tenslotte
promoveerde Ben Schoenmaker in 2009 op zijn studie: Burgerzin en soldatengeest. De relatie tussen
volk, leger en vloot 1832-1914, dat handelt over de relatie tussen volk, leger en vloot vanuit het
perspectief van het Nederlandse officierskorps. In zijn studie neemt de discussie over de dienstplicht
een belangrijke plaats in. De benadering van dit onderzoek naar de beleving van de dienstplicht kan
complementair worden beschouwd aan die van Schoenmaker. Waar bij hem de nadruk ligt op het
denken en handelen van de legertop en de politieke elite, zal hier de aandacht vooral uitgaan naar het
onderwerp van hun denken en handelen: de bevolking die de dienstplicht onderging.
Het Nederlands onderzoek van de afgelopen jaren op het terrein van de militaire geschiedenis is nauw
verwant aan de moderne historische benadering van de New Military History, een stroming in de
geschiedschrijving die afstand neemt van de klassieke krijgsgeschiedenis en vooral de politieke en
maatschappelijke context van het krijgswezen benadrukt. Het unieke technisch element, de veldslag,
bewapening of de bevelhebber is van minder belang dan de samenhang tussen militaire aspecten en
politieke, economische, sociale en culturele ontwikkelingen.47 Ook dit onderzoek past in de New Military
History stroming. Een verschil met de eerder genoemde Nederlandse historische werken is wel dat die
vooral handelen over de politieke en institutionele geschiedenis van de dienstplicht, maar dat de
ervaringen van de bevolking die met de dienstplicht werd geconfronteerd minder binnen hun opzet
passen. De bedoeling van dit onderzoek is in deze leemte te voorzien door een studie van onderaf en
daarmee het beeld over de rol van het leger in de negentiende-eeuwse samenleving verder in te kleuren.
De eerder genoemde proefschriften De adelaar en het lam en In Dienst van Napoleons Europese droom
van respectievelijk Johan Joor en Joost Welten dienden daarbij als belangrijke inspiratiebronnen. Het zijn
proefschriften waarin de wisselwerking tussen persoonlijke belevenissen en conscriptie een belangrijke
plaats inneemt.
Naast de genoemde studies over de militaire geschiedenis van de negentiende eeuw, is een aantal boeken
gepubliceerd dat specifiek over de dienstplicht gaat. Zo zijn naar aanleiding van de opschorting van de
dienstplicht in 1996 twee herdenkingsboekjes verschenen. Zoals wel vaker gebeurt bij dit soort
gelegenheden zijn het vooral samenvattingen van al bestaande literatuur die weinig nieuws toevoegen aan
wat al bekend is.48 Ook kwam de econoom Simon Duindam in 1995 met een proefschrift dat een
economische analyse van de personeelscomponent in de krijgsmacht tot onderwerp heeft. Hij legt in zijn
proefschrift de nadruk op economische factoren die volgens hem een belangrijke oorzaak waren voor
bijna tweehonderd jaar dienstplicht en stelt de economische voor- en nadelen van een vrijwilligersleger en
een dienstplichtleger tegenover elkaar.49
Voor dit onderzoek is ook dankbaar gebruik gemaakt van buitenlandse historische publicaties op het
terrein van de militaire geschiedenis. In onze buurlanden bestaat al langer belangstelling voor de invloed
van de dienstplicht op het negentiende-eeuwse maatschappelijk leven. De focus daarbij ligt sterk op
47
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Frankrijk en dat niet alleen door onderzoek van Franse historici maar ook dankzij Angelsaksische
geschiedkundigen als David M. Hopkin en Alan Forrest.50 Een van de Franse studies, Le remplacement
militaire en France van Bernard Schnapper, was bijzonder waardevol omdat deze expliciet handelt over
Franse dienstvervanging in de negentiende eeuw. Schnapper gaat in op de militaire, politieke en
economische aspecten van dienstvervanging en behandelt de doctrinaire conflicten die toen in brochures,
pers en politiek rondom het thema werden uitgevochten. De houding van de bevolking ten opzichte van
de dienstplicht in Pruisen en de andere Duitse staten is beschreven door de historica Ute Frevert.51 Voor
een vergelijking met de Belgische situatie was Het effectief van de Belgische krijgsmacht van Luc de Vos
nuttig. Het onderzoek van De Vos was vooral gericht op de wetten en besluiten met betrekking tot de
Belgische militie en de daarbij horende discussies in de pers en het parlement. Op deze wijze schiep hij
een beeld van de militiewetgeving bij onze zuiderburen met haar toepassingen in de negentiende eeuw als
vrijstellingen, lotingen, dienstvervanging. Het New Military History onderzoek in de omringende landen
en de laatste decennia ook in Nederland, vormde een belangrijk uitgangspunt en referentiekader voor deze
studie.
1.6 Verantwoording
De opzet van dit onderzoek is om de beleving van de dienstplicht door de bevolking te begrijpen vanuit
een bottom-up benadering. Deze opzet sluit nauw aan op wat de Britse historicus Eric Hobsbawn
signaleert in zijn boek Nations and Nationalism since 1780. Een analyse van onderaf, die niet de natie
zoals die gezien werd door de politiek-culture elite maar de bevolking die het object was van het denken
en handelen van deze elite tot onderwerp heeft, wordt volgens hem ten onrechte verwaarloosd.52 Waar
Hobsbawn het in zijn boek heeft over de natie in het algemeen, werkt de militair historicus Peter Paret dit
verder uit naar de dienstplicht wanneer hij in zijn boek Understanding War schrijft: `In piecing together
the history of the armed nation-state, historians have paid far greater attention to the thoughts and actions
of politicians, soldiers and writers than the feelings of the mass of the people, without whom nationalism
would be nothing more than theory'.53
Deze studie is in de lijn van de volgens Hobsbawn en Paret ten onrechte veronachtzaamde bottom-up
benadering. Een reden die Hobsbawn en Paret geven voor het gebrek aan studies van onderaf is dat het
bronnenmateriaal voor een dergelijke studie moeilijk is te vinden. Politici en intellectuelen hebben immers
geschriften nagelaten en hun getuigenissen zijn in bijvoorbeeld kranten en handelingen van vergaderingen
terug te vinden. Maar de gewone man afkomstig uit de grote massa van bezitlozen heeft nauwelijks
egodocumenten als dagboeken, autobiografieën of brieven nagelaten. Voor deze studie kon dit probleem
ondervangen worden omdat een systematisch onderzoek van in de archieven van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en enkele provinciale besturen bewaard gebleven correspondentie tussen burgers,
ambtenaren en politici verrassende resultaten opleverde. In de talrijke verzoekschriften, maar ook in
verslagen die waren geschreven door lagere ambtenaren die door het lokale karakter van de
militiewetgeving in direct contact stonden met de bevolking, is veel terug te vinden over de houding van
de bevolking ten opzichte van verplichting om in het leger te dienen.54 De periode van 1813 tot 1870 zal
vooral worden beschreven aan de hand van het archief van het bureau Militiezaken van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken. Tot 1864 is dit archief nog ongeschoond waardoor veel bruikbaar materiaal als
verzoekschriften, correspondentie met commissarissen van de Koning, militiecommissarissen, et cetera,
bewaard is gebleven. De periode 1865-1910 is geschoond en op onderwerp gearchiveerd. Een belangrijk
nadeel hiervan is dat veel van de voor het onderzoek zo belangrijke stukken als verzoekschriften en
brieven van particulieren zijn vernietigd. Vooral officiële overheidsdocumenten als departementale nota's
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over wetsontwerpen werden door de archivaris blijkbaar belangrijker geacht.55
Ter vervanging van het ontbrekende archiefmateriaal op nationaal niveau is voor de periode 1870 tot 1898
gebruik gemaakt van een aantal archieven van provinciale besturen. Het bleek namelijk dat hierin de voor
het onderzoek zo belangrijke archiefstukken nog wel bewaard zijn gebleven, hoewel ook in de provincies
in sommige gevallen bruikbaar materiaal bleek vernietigd.56 Er is een bewuste geografische en
inhoudelijke keuze tussen de provincies gemaakt om het landelijk beeld zoals dat uit het archief van
Binnenlandse Zaken naar voren komt voor de periode vanaf 1870 niet verloren te laten gaan. Als
westelijke provincie is Zuid-Holland genomen: een burgerlijke, geürbaniseerde provincie met daarnaast
een platteland dat een tamelijk welvarende boerenbevolking kende. De zuidelijke provincie is Limburg:
de minst Nederlandse provincie. Na de Belgische afscheiding was Limburg pas in 1839 officieel tot
Nederland gaan behoren. Daarnaast bestond er een sterke oriëntatie op het Duitse en Belgische achterland
en was de bevolking zeer heterogeen van herkomst. Overijssel is de derde provincie waar
archiefonderzoek is verricht. Deze oostelijke provincie met zijn oude handelssteden als Deventer,
Kampen en Zwolle was voornamelijk agrarisch georiënteerd. Op de zandgronden werkten de boeren
veelal in kleine overwegend gemengde bedrijven en zij hadden het over het algemeen niet al te breed. In
de ook voornamelijk agrarische noordelijk provincie Friesland, werd de landbouw op een meer
commerciële manier bedreven. Tenslotte is het archief van de centrumprovincie Utrecht bezocht, een
provincie die veel van de kenmerken van de andere provincies samenbrengt.
Een derde categorie bronnen vormden dagbladen, tijdschriften en brochures. De selectie van dagbladen
heeft plaatsgevonden op basis van twee criteria. Ten eerste is een aantal landelijke dagbladen van
verschillende politieke signatuur geraadpleegd voor jaren dat het leger in het middelpunt van de publieke
belangstelling stond vanwege nieuwe militiewetgeving. Het gaat dan om de dagbladen De Standaard, Het
Algemeen Handelsblad, De Tijd en De Maasbode die in 1861, 1873 en 1898 en de periode 1888-1891
berichtten over de parlementaire behandeling van de in die jaren wel of niet aangenomen militiewetten.
Ten tweede zijn bewust locale kranten doorgenomen uit provincies waarvan de provinciale archieven in
het kader van dit onderzoek niet zijn bezocht. De Provinciale Drentsche en Asser Courant, de Nieuwe
Tilburgsche Courant en de Goessche Courant zijn systematisch geraadpleegd op de berichtgeving in de
maand februari na het jaar 1850. De keuze voor de periode na 1850 is gemaakt omdat in de eerste helft
van de negentiende eeuw in deze bladen nauwelijks over lokale gebeurtenissen werd geschreven. De
artikelen, of eerder berichtjes, waren zeer summier en voor het merendeel uit andere landelijke bladen
overgenomen. Na 1850 veranderde dit en kwam er meer belangstelling voor de eigen omgeving. De reden
dat de aandacht specifiek naar de maand februari is uitgegaan, is dat in die maand de loting plaatsvond en
het bleek dat de belangstelling voor de militie daardoor groot was. Naar aanleiding van verwijzingen in
literatuur of primaire bronnen zijn naast de drie genoemde bladen incidenteel ook andere lokale of
landelijke dagbladen of tijdschriften geraadpleegd. In de laatste jaren van het onderzoek ontstond de
mogelijkheid om door middel van zoekmachines op internet een aantal gedigitaliseerde kranten via
trefwoorden te raadplegen. Ook van deze mogelijkheid is een enkele keer gebruik gemaakt. De brochures
vormden een laatste belangrijke onderzoeksbron voor deze studie. Naast artikelen in tijdschriften en
kranten waren brochures door hun vluchtig en ‘snel’ karakter namelijk een populair
communicatiemiddel in de negentiende eeuw.
Voor wat betreft de periodisering van het onderzoek is gekozen voor de tijd dat het remplaçantenstelsel
bestond. Dit is goed mogelijk omdat in de wetgeving op het terrein van de legervorming gedurende de
negentiende eeuw geen principiële wijzigingen optraden. Een lange termijn studie was onontbeerlijk om
meer te weten te komen over mogelijke veranderingen in de beleving van de dienstplicht tijdens de
negentiende eeuw. Een beperking van deze studie is wel dat zij alleen zal handelen over de dienstplicht in
het kader-militieleger: een leger met dienstplichtigen die worden geoefend door een kern van
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beroepsmilitairen.57 De beroepssoldaten van dit leger zullen nauwelijks aan bod komen. Bovendien waren
er nog de schutterijen: de gemeentelijke gewapende macht die was bedoeld om de binnenlandse orde te
handhaven en in tijden van oorlog het leger te versterken. Ook voor deze lokale wapenmacht werden
mannen door middel van loting gerekruteerd en ook zij konden zich laten vervangen. De ingeloten
mannen dienden van hun vijfentwintigste tot hun dertigste jaar. Het maakte niet uit of zij daarvoor
dienstplichtig soldaat in de nationale militie waren geweest. De schutterij in een grotere plaats oefende een
aantal zondagen in het jaar; de schutterij in plaatsen die binnen hun bebouwde kom minder dan 2500
inwoners kenden, bestonden alleen op papier en oefenden niet in vredestijd. De druk op de bevolking was
bij de schutterijen aanzienlijk minder dan bij de nationale militie en bovendien waren ze als oudvaderlandse instelling uit de middeleeuwen niet onbekend, hoewel hun functie en vorm in de negentiende
eeuw anders was.

Het imago van de schutterij liet in de negentiende eeuw nogal wat te wensen over. Een schutter, gezien door de ogen
van militair tekenaar W. Staring. Collectie Legermuseum.

Ondanks deze verzachtende omstandigheden, leefde binnen het militair en politiek establishment ook voor
deze wapenmacht het dilemma tussen een serieuze oefening, waardoor de schutters een nuttige aanvulling
voor het kaderleger konden vormen, en het streven burgers niet te veel in hun dagelijks leven te
bezwaren.58 Het zou een interessante vraag zijn hoe de bevolking de schutterijplicht met zijn lokale
reikwijdte beleefde, of zij zich er op de een of andere manier tegen verzette, en als dat zo was, welke
inhoud dat verzet dan had. Het is wellicht een uitdaging voor nieuw historisch onderzoek, maar hier is de
vraagstelling bewust beperkt tot de nationale militie: ten eerste om de eenvoudige reden dat de reikwijdte
van het onderzoek anders te breed zou worden, ten tweede omdat de betekenis van de schutterijen voor de
relatie tussen staat en burger anders was dan die van de nationale militie. De schutterijen zullen alleen
zijdelings worden behandeld omdat zij niet centraal waren georganiseerd, zij voor de bevolking geen
57
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onbekende wapenmacht waren en het dagelijks leven er door de beperkte oefening dicht bij huis minder
door werd beïnvloed. Alleen daar waar de schutterijen een aanvulling waren voor de militie en een
centrale werkelijk militaire taak kregen opgedragen (bijvoorbeeld tijdens de Belgische opstand) zal
aandacht worden besteed aan deze instelling van oud-vaderlandse herkomst. Tevens zal de marine buiten
beschouwing blijven. Binnen dit krijgsmachtonderdeel werd na de militiewet van 1861 wel een beperkt
aantal dienstplichtigen aangenomen. De werving was echter gering van omvang. Jaarlijks moesten
zeshonderd man bij de marine dienen.
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Hoofdstuk 2. De Nederlandse maatschappij en het leger in de negentiende eeuw: een
terreinverkenning
2.1 Dienstplicht onder een Oranjevorst
De Nederlandse bevolking was in de Franse tijd niet aan de dienstplicht ontsnapt en onderging ook de
oorlogvoering aan den lijve. Het dagboek van de Utrechtse apotheker Hendrik Keetell uit het jaar 1813,
om een voorbeeld te noemen, stond vol met opsommingen van militaire decreten, doortrekkende troepen,
inkwartieringen, executies, oproer en verzet.59 Nederland bleef niet gespaard voor de oorlog die Europa in
de jaren rond de eeuwwisseling teisterde, en dat niet alleen in het jaar 1813 vanwege de doortocht van de
geallieerde troepen en de soms nog hevige strijd rond vestigingssteden als Deventer en Gorcum. Ook de
jaren daarvoor waren gekenmerkt door oorlog en geweld. De Franse verovering in 1795, een mislukte
Engelse en Russische invasie in 1799 die met veel bloedverlies gepaard ging,60 een Engelse landing op
Walcheren in 1809, de gedwongen deelname in mensen en goederen aan de Franse oorlogsmachine,
hadden diepe sporen nagelaten. Nederland was niet gespaard gebleven voor het geweld en net als in de
rest van Europa land heerste aan het einde van deze bewogen periode een zekere oorlogsmoeheid.61
In november 1813 werd Willem I na de gedeeltelijke terugtocht van de Fransen dan ook met groot
enthousiasme in Den Haag en elders in het land ontvangen. De bevolking zal ongetwijfeld niet alleen
massaal te hoop zijn gelopen vanwege zijn persoon maar vooral ook in de verwachting dat de nieuwe
held een einde zou maken aan de vooral bij de armere bevolkingsgroepen weinig populaire Franse
politiek van centralisatie. ‘Op bevrijding van de dienstplicht, centrale belastingdruk en gevaar voor
geweld hadden de talloze scharen hun hoop gesteld’.62 Deze hoop zal zijn gevoed door een in het hele
land bekend gemaakte Oranje Boven pamflet waarin niet alleen een vrolijke dag op kosten van de
gemeenschap werd beloofd, maar ook expliciet de belofte werd gedaan dat de oude tijden zouden
terugkeren. Al snel bleek dat Willem I op militair terrein niet aan de verwachtingen kon voldoen. Deze
eerste koning uit het huis van Oranje had aanvankelijk nog een voorkeur voor legervorming in de stijl
van de achttiende eeuw: een koninklijk staand leger met vrijwillige dienende militairen. Zo dienden
tijdens de eerste decennia van Willems regime enige in Zwitserland en Nassau geworven regimenten.63
Toch moest hij om praktische redenen ook een uit dienstplichtigen gevormde landmilitie in het leven
roepen.
Het vormen van een nieuw staand leger bleek namelijk geen gemakkelijke zaak omdat de toeloop van
Nederlandse vrijwilligers ver achter bleef bij de verwachtingen. Bovendien viel de werving van
buitenlandse soldaten tegen door de invoering van de dienstplicht in andere landen.64 Maar er was haast
geboden en het leger had de hoogste prioriteit. De binnenlandse onafhankelijkheid moest verdedigd
worden en Nederland werd geacht bij te dragen aan de bondgenootschappelijke inspanning tegen
Frankrijk. De terugkeer van de koning had immers plaats op het moment dat de Fransen zich nog
verspreid over enkele vestingsteden in het land bevonden. Daarna volgde de terugkeer van Napoleon die
onvermijdelijk leek uit te monden in een grote veldslag. Willem I werd genoodzaakt terug te grijpen op
het oude conscriptiestelsel van Napoleon om aan de behoefte aan manschappen te voldoen. Hij ondernam
daarbij wel pogingen om associatie met de Napoleontische conscriptie te voorkomen. Ten eerste nam hij
in de wetgeving de bepaling op dat de nationale militie alleen met speciale toestemming van het
parlement buiten het eigen grondgebied mocht worden ingezet. 65 Ten tweede verwees hij naar de Unie
van Utrecht. In dit in 1579 gesloten verbond tussen enige Nederlandse gewesten tegen Philips II was
59
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bepaald dat het dragen der wapenen ter verdediging van het eigen grondgebied een van de eerste plichten
van alle ingezetenen was. Ten derde liet hij de mogelijkheid bestaan om aan de dienstplicht te ontsnappen
door het stellen van een plaatsvervanger. Het waren fraaie woorden die echter niet konden verbloemen dat
er een vorm van dienstplicht werd gehandhaafd. Zelfs de verschrikkingen van de oorlog bleken voor deze
nieuwe dienstplichtigen nog geen verleden tijd. Aan de bloedige slag bij Waterloo op 18 juni 1815 namen
32 bataljons Noord-Nederlandse infanterie deel. Van deze bataljons behoorden er 15 tot de nationale
militie.66
De samenstelling van het Nederlandse leger met zijn buitenlanders en dienstvervangers was dus
allesbehalve nationaal. Maar natievorming of een nationale samenstelling van het leger omwille van
zichzelf vormde voor Willem I geen doelstelling van zijn beleid. Zijn ideaal was een beroepsleger zoals
de absolutistische monarchen in het buitenland en in beperktere mate de Nederlandse stadhouders dat
tijdens het Ancien Régime hadden gekend.67 Alleen uit praktische noodzaak, het tekort aan
beroepssoldaten, was hij gedwongen een vorm van dienstplicht in te stellen. De uit dienstplichtigen
bestaande militie had door de opstelling van Willem in deze eerste jaren nog weinig allure. Zij bleef in
de eerste plaats vooral een hulpkorps van het staande leger dat uit beroepsmilitairen bestond. In de
loop der jaren kwam daar wel verandering in. De plaats van de militie binnen de Nederlandse
krijgsmacht werd belangrijker omdat het aantal beroepsmilitairen ondanks de werving in het
buitenland sterk achterbleef bij de behoefte aan manschappen. De koning moest terugvallen op de
militie om het tekort aan beroepskrachten aan te vullen, of hij wilde of niet. De nationale militie
speelde door de situatie op de arbeidsmarkt na een aantal jaren niet langer een ondergeschikte rol,
maar werd een legeronderdeel dat gelijkwaardig was aan het staande leger. Zo werd het aantal
dienstplichtigen uitgebreid, kwam er een vaste kern omdat een deel in het najaar na het afzwaaien van
de jongste lichting onder de wapenen bleef, en werd besloten de twee strijdmachten in elkaar te laten
opgaan. Sinds een wet uit 1818, die dit laatste voor de infanterie regelde, was er sprake van een kadermilitieleger waarbij de beroepsmilitairen van het staande leger het kader vormde dat de dienstplichtige
soldaten oefende.68 Tot 1898 zou de vorm van dit kader-militieleger met zijn plaatsvervangers en
nummerverwisselaars niet noemenswaardig veranderen. Ieder jaar hadden enkele duizenden jongeren
van 19 of 20 jaar door het trekken van een laag nummer de taak samen met beroepsmilitairen en
dienstvervangers de kazernes te bemannen.
2.2 Standsbewustzijn
Tijdens het rekruteringsproces voor de nationale militie probeerden zowel arme als rijke burgers onder
het gedwongen kazerneleven uit te komen en de dans te ontspringen. Jongens uit de onderste sociale
lagen waagden hun kans meestal noodgedwongen via illegale wegen door bijvoorbeeld inschrijvingen
en keuringen te manipuleren. Zonen van bemiddelde ouders maakten gretig gebruik van het
remplaçantenstelsel, dat tegemoet kwam aan hun elitaire leefwijze die hoorde bij de negentiendeeeuwse standenmaatschappij. Een jonge heer ging niet samenleven met soldaten die afkomstig waren
uit de lagere regionen van de samenleving. De omgeving speelde een belangrijke rol bij deze
verschillende vormen van dienstvermijding in de hogere en lagere regionen van de bevolking. De elite
had geen scrupules over het stellen van remplaçanten omdat de dienstvervanging wettelijk was
toegestaan en onder de leden van de gegoede burgerij een vrij algemeen aanvaard gebruik was. De
omgeving van de jongens en ouders die een remplaçant stelden, corrigeerde hen daarom niet. De minder
bedeelde lotelingen kregen vaak een onontbeerlijke helpende hand van familie en dorps- of
buurtgenoten, die hen assisteerden of een oogje toeknepen bij hun pogingen onder de dienst uit te
komen.
Het weinig nationale karakter van de militie met zijn beperkte vorm van dienstplicht en met zijn
dienstvervanging zorgde ervoor dat zowel in hogere kringen als bij de lagere volksklasse een stimulerende
werking van de naaste omgeving ontbrak. Een standaardantwoord op de vraag ‘waarom in dienst?’ die de
socioloog Jan van der Meulen in de jaren tachtig van de vorige eeuw aan toekomstige Nederlandse
dienstplichtigen stelde, was: ‘Omdat het moet’. Het ‘moest’ omdat het als iets normaals werd gezien,
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zonen gingen omdat ze deden wat de vaders, ooms, neven, buurjongens en bekende Nederlanders als
voetballers deden.69 Voor de dienstplichtige in de negentiende eeuw was een dergelijk referentiekader
afwezig. Hij behoorde tot een minderheid onder zijn leeftijdsgenoten en zijn omgeving keek wantrouwend
tegen het vreemde fenomeen dienstplicht aan. In 1875 had C.A. Brandts Buys in samenwerking met de
katholieke schrijver dr. J.J.F Wap weliswaar het in latere jaren populaire marslied: ’t is plicht dat
ied’re jongen gecomponeerd, dat het volgende couplet kende:
Hoezee, hoezee voor Nederland, hoezee
Hoezee, hoezee voor Nederland, hoezee
Voor Koning en Vaderland
Waakt ied're jongen mee
Het waren fraaie woorden die echter in de negentiende-eeuwse praktijk van alledag nog weinig
zeggingskracht hadden en vooral latere generaties zouden aanspreken. In de negentiende eeuw vierde
het gezin vooral feest als de zoon of broer had vrijgeloot, hield het de uitslag van de keuringen ten eigen
faveure in de gaten, of had het veel geld over voor een vervanger.
De Nederlandse culturele en politieke elite uit de negentiende eeuw zag ten opzichte van de
persoonlijke vervulling van de dienstplicht voor zichzelf ook geen voorbeeldfunctie of voortrekkersrol
weggelegd. De bekende en leidende figuren uit die tijd lieten zich over het algemeen vervangen, hoe
orangistisch en nationalistisch hun politieke ideologie en retoriek ook waren. Willem Bilderdijk was
een van hen. Hij was niet alleen een van de beroemdste Nederlandse schrijver-dichters uit het begin van
de negentiende eeuw, maar had in zijn tijd als geschiedkundige en rechtsfilosoof ook grote invloed op een
groeiende aanhang van een orthodox-protestante reveilbeweging, die het protestants karakter van de
Nederlandse natie een warm hart was toegedaan. Bovendien stond hij bekend als een vurige Oranjeklant.
Later in de eeuw zou hij een voorbeeld vormen voor de antirevolutionairen vanwege zijn politieke
kerngedachte die was gebaseerd op het drievoudig snoer van Kerk, Vaderland en Vorstenhuis in de vreze
Gods verbonden.70 In 1831, midden in het conflict tussen Nederland en de ‘muitzieke’ katholieke Belgen,
was Bilderdijk een oude, gebroken man, die in zijn leven veel tegenslagen had gekend. Hij had de meeste
van zijn kinderen overleefd, een voor die tijd zeldzame, vernederende scheiding achter de rug en zijn
tweede vrouw kort daarvoor verloren. Deze door het leven getekende man, moest in 1831 zijn jongste
negentienjarige zoon, Lodewijk, aan het Nederlandse leger afstaan, een leger dat streed tegen de
Belgische opstandelingen omdat zij zich tegen het drievoudig snoer hadden gekeerd. De staat vroeg ter
verdediging van de door Bilderdijk zo hoog geachte belangen een persoonlijk offer van de oude man die
eenzaam zou achterblijven. Moest de literator zijn enig overgebleven zoon, die overigens zelf een
militaire loopbaan ambieerde, ter verdediging van de door hem zo hoog geachte belangen en als
voorbeeld voor anderen zijn dienstplicht in de zogeheten nationale militie laten vervullen? Of ging
persoonlijke leed hier voor het vaderland? Zijn jonge vriend Wap, dezelfde letterkundige die jaren later
het patriottische ’t is plicht dat ied’re jongen mede zou schrijven, hoefde in 1831 niet lang over dit
dilemma na te denken. Hij richtte een verzoekschrift aan koning Willem I waarin hij dispensatie bepleitte:
`Lodewijk is thans volgens de wet dienstplichtig, en zal de grijzen vader hopeloos moeten achterlaten en
onder den last der jaren, evenzeer als onder dien van levensrampen, eenzaam en verlaten moeten doen
verkwijnen. Bilderdijk was, is en zal blijven éénig, zoo lang Nederland haren naam dragen zal; en daarom
is het, dat ik de eerbiedige vrijheid neem, als ten deze der zaken van nabij kundig, U mijn Koning, allen
nederigst te verzoeken, in dit zonderling geval, dan ook buitengemeenen maatregel wel te willen doen
nemen, en te gelasten, dat Bilderdijk's zoon, Lodewijk, tot na de dood zijns schitterenden vaders en tot
diens staf en steun bevrijd blijve van de volbrenging zijner dienstplichtigheid in 's Rijks armee'.71 Wap
gunde zijn vriend een rustige oude dag en naar een mogelijke voorbeeldfunctie van Bilderdijk gingen zijn
gedachten niet uit. De betrokken autoriteiten hadden blijkbaar eenzelfde standpunt: zijn zoon Lodewijk
kreeg uitstel.
Wap diende waarschijnlijk een verzoekschrift in omdat Bilderdijk zelf te arm was om voor een
remplaçant te zorgen. De dienstvervanging was bij de Nederlandse elite populair en er was behalve
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gebrek aan geld weinig anders dat vooraanstaande burgers ervan weerhield om op die manier de
dienstplicht te mijden. De mogelijkheid was door de Fransen in het leven geroepen om de elite buiten
schot te houden en de bittere dienstplichtpil zo voor kringen die enige politiek zeggenschap hadden te
verzachten. Bovendien won de staat ermee omdat op deze manier jonge talenvolle ambtenaren en
onderwijzers voor het overheidsapparaat behouden bleven ten koste van mannen uit de onderste lagen
van de samenleving die buiten de armenzorg werden gehouden. Willem I had, als eerder opgemerkt,
de mogelijkheid van vervanging laten bestaan om op die manier zijn handhaving van dienstplicht
minder zwaar te doen wegen.
Uit de reeks van verslagen van de afloop van de lichting voor de nationale militie, die vanaf 1818
jaarlijks door de minister van Binnenlandse Zaken werden opgesteld, blijkt dat de populariteit van het
remplaçantenstelsel gedurende de hele negentiende eeuw aanhield. In de verslagen waren twee aparte
rubrieken opgenomen waarin per provincie stond vermeld hoeveel dienstplichtige jongens een
plaatsvervanger of nummerverwisselaar namen. Uit deze rubrieken blijkt dat het landelijk gemiddelde
percentage vervangingen voor de hele periode 1818-1898 op 18,9 procent lag.72 Bijna een vijfde deel
van de ouders van de dienstplichtige jongens had er dus veel geld voor over om hun zonen buiten de
kazernemuren te houden. In 1898, het laatste jaar dat dienstvervanging mogelijk was, stelde nog steeds
18,4 procent van de dienstplichtigen een andere persoon in zijn plaats aan. De belangstelling voor het
remplaçantenstelsel was dus tot het einde groot. De dienstvervanging kwam kennelijk de hele eeuw
tegemoet aan een verlangen dat leefde bij een bovenlaag van de bevolking om niet te worden
vereenzelvigd met dienstplichtige soldaten die in de loting waren gevallen en dienstvervangers die
zich uit geldgebrek aanboden. De wijze van rekruteren en de samenstelling van de nationale militie
zorgden ervoor dat de gegoede burgerij de dienstplicht meer als een last bleef beschouwen dan als een
plicht ten opzichte van koning en vaderland.
De lotgevallen van opnieuw een negentiende–eeuwse schrijver, Hendrik Tollens, die een grote faam
genoot om zijn sentimentele en chauvinistische gedichten, zijn symbolisch voor vaderlandsliefde in
betere kringen die zich in die tijd niet in animo voor de dienstplicht vertaalde. In 1821 was hij
commissaris geworden van een Rotterdamse Waarborgmaatschappij die zich tot doel stelde om
vervangers te verzorgen voor jongens uit bemiddelde families die niet in dienst wilden. Waarschijnlijk
was hij ten behoeve van zijn oudste zoon, de op 4 juli 1801 geboren Karel, tot de maatschappij
toegetreden. Karel wilde graag carrière maken in Nederlands-Indië en vijf jaren dienstplicht zouden
dan wel erg slecht uitkomen.73 Zelfs voor de populaire dichter van nationalistische gedichten als de
Hoekschen en Kabeljaauwschen, de overwintering der Hollanders op Nova Zembla en het volkslied
Wien Neêrlands bloed, ging de carrière van zijn zoon voor de dienstplicht. Geheel volgens de tijdgeest
kwam het niet in Tollens op dat een dienstvervanger en zijn bombastische nationalistisch retoriek met
elkaar in tegenspraak konden zijn.
Toch liep het bij Tollens uiteindelijk anders dan bij Bilderdijk. Een overeenkomst was nog wel dat
ook hij een kleine tien jaar later tijdens het conflict met de Belgen via een zoon opnieuw in aanraking
kwam met de krijgsmacht. Een belangrijk verschil was echter dat het bij Tollens niet ging om de
dienstplicht, maar om een zoon die zich als vrijwilliger aanmeldde. Die zoon Piet was student rechten
in Leiden en als vele studenten was hij in de ban geraakt van een revanche op de opstandige Belgen.
Opgehitst door pamfletten, kranten en brochures met gedichten vol pathos gaven studenten,
onderwijzers en andere jongeren van gegoede huize gehoor aan de oproep voor volk en vaderland te
dienen in eigen vrijwilligerskorpsen om zo de Belgen een lesje te leren. Bij vader Tollens was in dit
geval geen spoor van twijfel over de actie van zijn zoon. De trotse vader zocht hem integendeel op
toen hij op weg naar het zuiden met zijn korps Rotterdam aandeed en voerde hem triomfantelijk langs
de mensenmassa’s naar hun huis. G.W. Huygens, biograaf van de dichter en niet bekend met het
commissariaat van Tollens in de beginjaren 1820, schreef hierover: ‘Voor geen geld had Tollens zich
de eer laten afkopen dat althans één voor zijn land en koning tegen de ónverlaten en booswigten
optrok’.74 In deze oorlogstijd juichte Tollens de vrijwillige deelname aan het Leidse studentenkorps
toe. Zijn vroegere functie bij het Rotterdamse deelgenootschap, die hij had bekleed om een andere
zoon buiten de dienstplicht te houden, speelde geen rol. De figuur Hendrik Tollens lijkt zo de
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verpersoonlijking van de toen in betere kringen populaire gedachte dat waar patriottisme in tijden van
crisis en oorlog werd getoond. De dienstplicht in vredestijd was een andere zaak, die aan lagere
kringen toebehoorde en een relatie tussen dienstplicht en vaderlandsliefde werd nog nauwelijks
gelegd.
De dienstvervanging zorgde er in vredestijd voor dat de zoon van welgestelde ouders en met een
goede opleiding niet met het ‘onwetende volk’ in aanraking kwam. Het conflict met de Belgen, dat in
die dagen toch tot zeldzaam hoog oplopend patriottisme leidde, veranderde daar weinig aan. De
nationale militie bleef bij uitstek een exponent van de standenmaatschappij en nauwelijks een
kweekplaats van nationale eenwording. Een belangrijke oorzaak hiervoor was de omstandigheid dat de
studenten waren ondergebracht in eigen afzonderlijke studentenkorpsen en niet als onderdeel van de
nationale militie dienden. De dagboeken en andere geschriften die de geschoolde studentvrijwilligers
over hun belevenissen schreven, bevestigden het clichébeeld dat de gegoede burgerij van de ‘gewone’
dienstplichtige had. De vooroordelen ten opzichte van Jan Soldaat bleven op deze manier bestaan. Een
brave Hollandse vrijwilliger legde bijvoorbeeld de oorzaak van het mislukken van de bezetting van
Brussel in september 1830 bij het lage zedelijk peil van de geregelde troepen: ‘wanneer alle soldaten
zóó zijn, bevreemdt het mij niet dat Napoleon ze als slachtvee beschouwde, en moet ik lagchen bijkans
om de teergevoelige menschenvrienden, dezer eeuw, die over zoodanig volkje kunnen spreken also het
van menschenwaarde bewustzijn had’.75 Het was een voorbeeld van de vooringenomenheid onder de
studentvrijwilligers over dienstplichtigen die voor eenzelfde zaak vochten.
Naast de meestal zelfingenomen ontboezemingen van de studentvrijwilligers uit de negentiende eeuw,
zijn recent als uitzondering ook twee dagboeken gepubliceerd van ‘gewone’ soldaten uit Amsterdam: de
scheepstimmerman en milicien Johannes van Oostendorp en de winkelbediende en schutter Jan
Teunisse.76 In deze dagboeken was geen plaats voor ontmoetingen met notabelen, beschrijvingen van de
stijl van het interieur van het huis van de gastheer en uitgebreide maaltijden en drinkgelagen met wijn en
cognac, maar voor verveling en zorgen over vervuilde inkwartieringplaatsen, ziekte, schaarste en
provoost. De twee schikten zich op hun manier in hun lot. In deze standensamenleving werd trouwens
niets anders verwacht dan berusting op de plaats op de maatschappelijke ladder die God zo had
voorbestemd. Toch geeft vooral Teunisse in zijn dagboek soms ook blijk van een kritische kijk op zijn
meerderen en op bepaalde momenten zelfs van een soort van ingehouden woede. Zo schreef hij op 28 juni
1832 cynisch over het vertrek van een officier, want op die datum: ‘vernamen wij hier dat onze
grootmajoor Kerkhoven ons den 27 dezer zijn afscheid genomen had en ons verlaten ging, hetgeen ons
niet aangenaam was; niet om zijn kunde of bekwaamheden of zijn innemend gedrag jegens ons; daar was
zoowat niets van aan. Maar de meesten der gaste die vroeger ons alle aangespoord hadden om haardsted
(en) en kachels te verlaten, diezelfde mannen met tekens op hun borst van moed, beleid en trouw – schoon
ze zelf niet eens wisten hoe zij daaraan kwamen – die mannen, die liepen nu den een voor den ander alle
meest weg, Onze grootmajoor Kerkhoven duikelde met de eerste attacke tegen de Belgen reeds met zijn
witte paard in een droge sloot van angst, een mooije aanvoerder’.77 Zo verliet de grootmajoor vroegtijdig
het toneel en hij was trouwens niet de eerste militair: de studentvrijwilligers waren hem voorgegaan. Zij
hadden vlak na de Tiendaagse Veldtocht hun ontslag gekregen. Teunisse en Oostendorp zouden nog een
aantal jaren gemobiliseerd blijven.
Het oplevend patriottisme waar Tollens vol passie en pathos over schreef en dat zoveel
studentvrijwilligers had opgeleverd, werd dus niet omgezet in een toenadering tussen de standen. Er
veranderde weinig aan de negatieve beeldvorming van de maatschappelijke elite over de dienstplicht
en andersom kan het optreden van de studentvrijwilligers voor dienstplichtigen uit de lagere kringen
als de twee Amsterdamse volksjongens Van Oostendorp en Teunisse, nauwelijks een inspiratiebron zijn
geweest. Voor de minder welgestelde boeren, burgers en buitenlui, die de dienstplicht aan den lijve
ondergingen, was en bleef een verplicht verblijf in het leger bovenal een hinderlijke onderbreking van
het dagelijks leven en geen verheven ideaal voor koning, volk en vaderland. De gevoelens van de
modale Nederlandse burgers die in deze jaren in de kazernes dienden, waren hoe dan ook nauwelijks
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door nationaal sentiment beïnvloed. Op het moment dat ze voor hun eerste oefening in de kazerne
opkwamen, ontbrak het hun aan scholing en communicatiemiddelen om goed begrip te hebben van
staatszaken. De katholieke miliciens onder hen hadden daarbovenop instinctief, of door de katholieke
clerus ingefluisterd, vaak meer sympathie voor hun zuidelijke geloofsgenoten dan hun protestantse
kameraden lief was.
Knippenberg en De Pater kwamen in hun studie over de eenwording van Nederland tot de conclusie
dat Nederlanders met een regionale oriëntatie, waarvoor het begrip vaderland de minste betekenis had,
uit de lagere standen afkomstige katholieken waren.78 Hun conclusie lijkt gerechtvaardigd als het
enthousiasme van de gefortuneerde studentvrijwilligers wordt vergeleken met het optreden van de
minder welgestelde katholieke miliciens en schutters die in 1830 de rijen vulden. Zij reageerden heel
anders op het optreden van Willem I ten opzichte van de Belgen dan de bevlogen studentvrijwilligers
uit het protestante westen en noorden van het land. De katholieke miliciens en schutters uit de
zuidelijke provincies waren op zijn zachtst gezegd niet altijd even enthousiast en in sommige gevallen
kozen zij zelfs de kant van de Belgen. Ook in Twente en Gelderland kwam het tot serieuze opstootjes
van katholieke schutters die weigerden naar het zuiden te vertrekken. Overigens was het optreden van
de protestantse miliciens en schutters ook niet altijd even geestdriftig, blijkt uit afkeurende geluiden
die te horen waren in het noorden van het land. Het conflict met België betekende een hard gelag voor
de mannen die op de koopvaardij voeren of zich met walvisvaart bezighielden. Zij waren alleen voor
de militieplicht vrijgesteld in tijd van vrede, maar moesten nu in dienst. Dit ging niet van harte.79 Het
geringe enthousiasme van deze zeelieden om de dienstplicht te vervullen, is niet in tegenspraak met de
these van Knippenberg en De Pater. Want hoewel de meesten onder hen protestant zullen zijn
geweest, waren ze afkomstig uit de lagere bevolkingslagen. Volgens beide sociaal-geografen moest
nationaal bewustzijn vooral gezocht worden bij de gevestigde burgerij. Toch bevestigde deze
paragraaf de opvatting van Knippenberg en De Pater niet in alle gevallen. De grote verbondenheid met
het vaderland bij de protestantse gegoede burgers in de steden van Holland manifesteerde zich alleen
in de ijver van de studentvrijwilligers in de korte periode van de crisisjaren 1830-1831. De vervulling
van de dienstplicht was een andere zaak die de harten van deze gegoede burgers niet sneller liet
kloppen.
2.3 Een vertekend beeld
In de tweede helft van de negentiende eeuw lijkt er op het eerste gezicht nog nauwelijks iets veranderd
in de houding van de elite ten opzichte van de dienstplicht. De dienstvervanging was althans nog
steeds populair. In de persoonlijke en familiearchieven die bewaard zijn gebleven en in
autobiografieën of levensbeschrijvingen die zijn gepubliceerd over negentiende-eeuwse kopstukken
uit de ‘bloem der natie’ komt de dienstplicht door het gebruik dat zij maakten van het
remplaçantenstelsel nauwelijks voor. In de archieven is soms nog een verdwaalde akte van
plaatsvervanging of nummerverwisseling terug te vinden, maar in autobiografieën en
levensbeschrijvingen is vrijwel nergens iets geschreven over hoofdpersonen die in hun loopbaan of
studie ernstige vertragingen ondervonden door een verplichte dienst onder de wapenen.
Zo wordt de dienstplicht nauwelijks genoemd in de biografieën over bekende Nederlanders die in de
negentiende eeuw hun jeugdjaren beleefden. Twee belangrijke minister-presidenten uit het begin van
de twintigste eeuw, Abraham Kuyper en Charles Ruijs de Beerenbrouck, waren bijvoorbeeld
vrijgesteld, de eerste door zijn studie theologie in Leiden en de tweede omdat hij enig zoon was. Ook
de opvolger van Ruijs de Beerenbrouck, Hendrik Colijn, kende geen dienstplicht, en dat was in zijn
geval omdat hij al op jonge leeftijd een militaire opleiding volgde. De leider van de SDAP, de Fries
Pieter Jelles Troelstra, was afkomstig uit een welgesteld liberaal milieu. Zijn vader zorgde er in 1879
voor dat Pieter, voor wie het socialisme pas later in zijn leven een rol ging spelen, niet zijn studie
rechten hoefde te onderbreken. De boerenknecht, Jelke Jasper uit het Friese gehucht Deinum werd zijn
plaatsvervanger.80 Een andere socialist van het eerste uur, Willem Vliegen, die wel uit arbeidersmilieu
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afkomstig was, zal als eenvoudig typograaf niet aan een remplaçant hebben gedacht. Ook hij bleef
echter buiten de dienst omdat zijn oudere broer al soldaat was.81
Maar niet alleen latere staatslieden, ook kopstukken uit het culturele leven bleven veelal buiten schot.
Eduard Douwes Dekker, in 1838 nog niet beroemd onder het pseudoniem Multatuli, vertrok in dat jaar
op achttienjarige leeftijd naar Nederlands-Indië, waar hij overigens wel een recalcitrant dienstplichtig
korporaal in de Bataafse Schutterij werd.82 De oefentijd was echter van weinig betekenis en hinderde
zijn ambtelijke carrière niet. Vader Van Gogh sloot voor zijn zoon Vincent, misschien wel de
Nederlander uit de negentiende eeuw over wie later het meest is geschreven, een verzekering af
waarmee hij in 1873 metselaar Antonie Blans uit Geertruidenberg, als vervanger liet aanstellen.83 Een
beroemde schrijver uit de tweede helft van de negentiende eeuw, Louis Couperus, kreeg eveneens een
vervanger. In zijn geval was dat de Hagenaar en schoenmaker Hendrik Consijnse, die in 1863 voor
hem als nummerverwisselaar optrad.84 En de invloedrijke literair criticus Conrad Busken Huet nam
geen vervanger omdat hij niet hoefde: hij studeerde theologie in Leiden.85 ln een biografie over de
gevierde architect Pierre Cuypers, zijn wel enkele zinnen aan dienstplicht in de nationale militie
gewijd.86 De Limburger die uit een artistieke maar verder eenvoudige familie van ambachtlieden
kwam, had blijkbaar niet het geld om een dienstvervanger te nemen. Hij moest daarom onder de
wapens bij de infanterie in Breda. Zijn diensttijd werd echter verkort omdat vooraanstaande kennissen
een verzoekschrift indienden.87
Deze willekeurig gekozen voorbeelden van bekende Nederlanders uit die tijd zeggen indirect iets over
de eenzijdige druk die de negentiende-eeuwse dienstplicht uitoefende op onderste lagen van de
bevolking. Maar daarmee is niet het hele verhaal verteld. In tegenstelling tot het beeld dat de bewaard
gebleven dagboeken, memories en archieven van vooraanstaande personen en families oproepen
doordat de dienstplicht in deze kringen vanwege de dienstvervanging en vele vrijstellingen zelden
werd vervuld, speelden de gebeurtenissen rond de dienstplicht zich niet af in de marge van de
samenleving. De eerder beschreven betrokkenheid van overheid en burgers bij de rekruteringstadia en
de diensttijd binnen en buiten de kazerne getuigden hiervan. Daarnaast zijn er twee autobiografische
aantekeningen uit de eerste helft van de negentiende eeuw bewaard gebleven die een afwijkend
karakter hebben. Zij verschilden van de meeste andere autobiografieën uit die tijd omdat ze afkomstig
waren van een Friese en een Gelders boer, die beiden weliswaar welvarend waren, maar met hun
boerenbedrijf een meer traditioneel leefpatroon kenden dan de stedelijke elite. De succesvolle
Gelderse boer en ondernemer, Derk-Jan te Winkel uit Winterswijk, schreef in zijn aantekeningen na
het vertrek van de Fransen in 1813 geregeld en met grote zorg over een mogelijke inloting in de
nationale militie. Uiteindelijk moest hij een remplaçant nemen voor 250 gulden en een paar jaar later
verzorgde hij voor een kennis een remplaçant voor maar liefst 550 gulden.88 De Friese boer, Doeke
Wijgers Hellema, die als belastingontvanger, mede oprichter van de O.B.A.S, een onderlinge brand
assurantie sociëteit, en kerkvoogd, ook niet tot de minste geringste behoorde, schreef eveneens
regelmatig over de militie of schutterijen en alles wat daarmee samenhing. Op 29 van de 435 tellende
pagina’s van zijn in 1978 gepubliceerde dagboek, valt over deze twee gewapende machten te lezen.
De lotingen en vervanging hielden hem een aantal jaren flink bezig. Hij schreef over dorpsgenoten die
na veel moeite een plaatsvervanger hadden weten te bemachtigen of waren afgezet en wist precies te
melden welke nummers zijn zonen of kleinzonen en boerenknechten hadden getrokken. Hij vreesde de
gevolgen van hun inloten voor zichzelf omdat hij dan achter een dure, moeilijk te vinden remplaçant
aan moest, maar ook was hij begaan met het lot van de behoeftige boeren en ambachtslieden in hun
leerjaren, die geen geld hadden om zich te laten vervangen.89 De zorgen die deze Friese notabele had
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over de gevolgen van de dienstplicht voor de portemonnee en loopbaan van hem en zijn familieleden,
kunnen bij armere lagen van de bevolking alleen maar groter zijn geweest.
Het dilemma tussen dienstplicht voor het vaderland en de belangen van de eigen familie,
gemeenschap, studie of loopbaan speelde in alle lagen van de negentiende-eeuwse Nederlandse
samenleving. Niet alleen Bilderdijk, Tollens, Troelstra of Couperus, maar iedereen, of het nu om de
elite, ambachtslieden, winkeliers, boeren, arbeiders of werklozen ging, kwam er op zijn eigen manier
mee in aanraking. In de afweging van de burger sloeg de weegschaal vaak door ten gunste van het
eigenbelang. Zowel arme als rijke burgers probeerden de dans te ontspringen. Zonen van bemiddelde
ouders maakten gretig gebruik van het remplaçantenstelsel. Jongens uit de onderste sociale lagen
waagden hun kans meestal noodgedwongen via illegale wegen door bijvoorbeeld inschrijvingen en
keuringen te manipuleren. Naast het gebruik van het remplaçantenstelsel, laten ook de vele
verzoekschriften en brieven om niet als dienstplichtige te worden opgeroepen en rapporten van
ambtenaren en militairen die aanwezig zijn in de archieven, zien dat de dienstplicht door vele
Nederlanders werd beschouwd als een zware last. Of ze nu jong, oud, arm, rijk, protestant, katholiek,
Hollander of Brabander waren, persoonlijke omstandigheden wogen zwaarder dan de staatseis om het
vaderland te dienen. Het vervullen van de dienstplicht was een taak die weinig Nederlanders tot de
verbeelding sprak. Dat is voor dit onderzoek een belangrijke constatering, maar van nog groter belang
is de vraag in hoeverre er in de loop van de eeuw een verandering in deze koele houding valt op te
merken. Die verandering van de beleving van de dienstplicht zou in het verlengde van de
probleemstelling van dit onderzoek gezocht moeten worden bij de modernisering van de staat en
maatschappij.
2.4 De wapenrok van de koning
De Europese vorsten die na de verbanning van Napoleon weer aan de macht kwamen, steunden het
liefst op staande legers met beroepssoldaten die zij door langdurige training en indoctrinatie in
kazernes voor hun karretje konden spannen. Dat lag anders met de dienstplichtige burgers die
onvrijwillig voor een kortere periode hun intrede deden in de kazerne. Zij waren moeilijker te
beïnvloeden, en bovendien vreesden de machthebbers hen als infiltranten binnen de krijgsmacht door
mogelijke liberale en democratische opvattingen. Het ideaal uit de radicale fase van de Franse
Revolutie: le soldat-citoyen (de burgersoldaat) met de daaraan gekoppelde politieke rechten, was
voltooid verleden tijd.
Ook in Nederland was de burgersoldaat geen onbekend fenomeen geweest. De patriotten hadden in de
tweede helft van de achttiende eeuw burgerbewapening gebruikt als instrument van democratisering.
Zij richtten met succes vrijkorpsen en exercitiegenootschappen op die hun democratische aspiraties ten
opzichte van orangisten en andere conservatieve krachten moesten benadrukken. In een aantal steden
werd door de patriotten deelname aan een burgerkorps met stemrecht verbonden. De relatie tussen
burgerbewapening en politieke rechten was in Nederland al vroeg gelegd.90 Een Pruisische interventie
in 1787, die stadhouder Willem V weer ferm in het zadel bracht, maakte een abrupt einde aan de
democratische aspiraties van de patriotten. De omwenteling van 1795, waaruit de Bataafse Republiek
ontstond, bracht nieuwe mogelijkheden die slechts gedeeltelijk werden benut. Zo werden de leden van
de Eerste Nationale Vergadering in 1796 gekozen via een soort van algemeen kiesrecht – namelijk
getrapt en met uitsluiting van bedeelden – voor de mannelijke bevolking.91 Ook werden in 1797 en
1798 referenda georganiseerd over ontwerpen van grondwet. Maar burgerbewapening in de vorm die
de patriotten hadden gepropagandeerd, kwam niet van de grond. De democratisering met stemrecht
voor grote groepen mannen werd onder Frans bewind eveneens een halt toegeroepen.
Onder Willem I was net als elders in Europa de koppeling tussen burgerbewapening en politieke
rechten verdwenen. Er bestond een wel zeer beperkt kiesrecht, dat alleen was voorbehouden aan een
bovenlaag van de bevolking, die zoals we al zagen uit standsbesef niet van plan was de dienstplicht te
vervullen. Willem kon dit ideaal uit de Franse Revolutie op het terrein van de legervorming ook
helemaal niet gebruiken. Hij streefde immers naar een staand beroepsleger onder zijn regime en
dienstplicht was louter noodzaak omdat de werving van beroepssoldaten tegenviel. De consequentie van
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deze dienstplicht tegen wil en dank was dat de legerleiding zich weinig gelegen liet aan de opleiding
van dienstplichtige jongens tot gewapende burgers. Het was integendeel de taak van de
beroepsofficieren om de dienstplichtige rekruten in kazernes ondergeschikt te maken aan de kern van
het leger die zij volgens hun opvatting zelf vormden. Alleen op deze manier brachten dienstplichtigen
de aanvulling op de mankracht voor het leger die de koning en legerleiding voor ogen hadden.92
De koning drukte zijn stempel op het leger, wat onder andere bleek uit de toen veel gebezigde
uitdrukkingen als ‘s konings wapenrok dragen’, of ‘door den koning genomen’ voor de legerdienst in
het algemeen en de dienstplicht in het bijzonder.93 In de tweede helft van de negentiende eeuw zou
deze conservatief-monarchale opvatting het veld ruimen. Hoewel de uitdrukkingen niet direct uit het
dagelijks taalgebruik verdwenen, zal in het navolgende blijken dat ze waren achterhaald door de
democratisering van de samenleving en in het verlengde daarvan de groeiende belangstelling voor de
betekenis van de band tussen staatsburgerschap en dienstplicht.94
In de eerste helft van de negentiende eeuw was het echter nog niet zo ver en werden dergelijke liberale
geluiden over de rol van de dienstplicht nauwelijks vernomen. Het autocratische bewind van de eerste
twee Willems bepaalde het politieke leven in Nederland. Zelfs de Grondwet van 1848, die weliswaar
voor rechtstreekse verkiezingen zorgde, bracht niet direct een ommezwaai. Zo bleef het kiesrecht nog
lang aan een mannelijke elite voorbehouden omdat de census, de belastingsom die iemand betaalde,
aangaf of hij zijn stem mocht uitbrengen of niet. In 1850 bedroeg het percentage kiesgerechtigden
onder de mannelijke bevolking van 23 jaar en ouder hierdoor nog maar 10,7 procent; in 1880 was dit
percentage slechts gestegen tot 12,3 procent. De politieke besluitvorming speelde zich buiten het
gezichtsveld van het merendeel van de bevolking af en buitenparlementaire partijvorming kwam in
deze periode nauwelijks voor. Een van de zeldzame uitzonderingen vormde een aantal
‘afschafverenigingen’ dat in het midden van de negentiende eeuw naar Angelsaksisch voorbeeld werd
opgericht door sociaal bewogen mannen en vrouwen. Veel leden van deze verenigingen behoorden
niet tot de maatschappelijke elite en waren van het kiesrecht verstoken.95 Deze one-issue-bewegingen,
die in de volksmond ook wel afschaffers werden genoemd, zetten zich in om een einde te maken aan
wat zij maatschappelijke misstanden vonden als drankmisbruik, slavernij en het cultuurstelsel.96 De
toenmalige parlementariërs trokken zich er in eerste instantie weinig van aan. Zij namen volgens de
toen geldende liberale opvattingen vrij van maatschappelijke druk en zonder dwang van een
partijorganisatie hun beslissingen.97 Toch droegen dergelijke initiatieven op den duur bij tot een eerste
voorzichtige burgerparticipatie. Bovendien toonden ze de politieke elite dat maatschappelijke
betrokkenheid en kritiek van minder welgestelde burgers niet hoefden te leiden tot wanorde of
revolutie.
Naast deze behoedzame eerste stappen bleef de Nederlandse burger zonder kiesrecht over het
algemeen echter onverschillig over wat zich op landelijk niveau afspeelde. Zijn politieke
belangstelling beperkte zich in hoofdzaak tot bestuurlijke besluiten op lokaal niveau. Een nieuwe
lokale belasting, de bouw van een kerk, een school of een verbod op bedelen, dat waren kwesties waar
de voor hun bestaan vechtende winkeliers, boeren, vissers of ambachtsmannen zich druk om konden
maken. Maar net als in de landelijke politiek bleef ook op lokaal niveau de politieke besluitvorming
buiten hun zicht en grotendeels voorbehouden aan de leden van een kleine plaatselijke elite, die elkaar
benoemden. Bovendien waren deze minder welgestelde burgers zelf onvoldoende geschoold en
georganiseerd om een serieus tegenwicht te vormen.
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Vooral de bevolking op het platteland bleef door de gebrekkige infrastructuur en
informatievoorziening in belangrijke mate onwetend over wat zich op landelijk niveau afspeelde. Een
dorpeling of boer kwam alleen in de dichtstbijzijnde stad voor kortstondige samenkomsten als kermissen,
markten en plechtigheden.98 Bovendien was niet alleen de mentale afstand, maar ook het fysiek
onderscheid tussen stad en platteland groot.99 In het landschapsbeeld waren de steden duidelijk te
onderscheiden door de vestingwallen en de stadspoorten waar binnenkomend volk gemakkelijk
gecontroleerd en tegengehouden kon worden. Hoewel stadsbesturen in de eerste helft van de negentiende
eeuw veel van deze stadspoorten lieten slopen, bleef de controle in veel gevallen in de vorm van een
alternatief stevig hek met kantoortje bestaan. De Gemeentewet van 1851 maakte een einde aan de
grenspost als plaats van toezicht op vreemdelingen die ’s nachts werd afgesloten. Een wet uit 1864 schafte
uiteindelijk de gemeentelijke accijnzen af.
Hoewel de urbanisatiegraad van Nederland in vergelijking met andere Europese landen hoog was,
woonde en werkte tussen 1800 en 1850 nog altijd ongeveer 65 procent van de bevolking buiten de steden
met meer dan 5000 inwoners. Hier moet wel bij worden opgemerkt dat er behoorlijke landelijke
verschillen waren. In Holland woonde bijvoorbeeld niet meer dan 45 procent van de bevolking op het
platteland, terwijl dat percentage buiten het westen van het land behoorlijk hoger lag. In Friesland leefde
ruim 80 procent van de bevolking op het platteland en in Limburg kwam dat percentage zelfs op 84
procent.100 De Nederlandse burger uit de eerste helft van de negentiende eeuw had dus weinig reden
om de dienstplicht te beschouwen als verdediging van politieke rechten die met zijn staatsburgerschap
waren verbonden. Hij kon ook moeilijk anders in een land met een bevolking die toen nog merendeels
op het nauwelijks ontsloten platteland leefde en waarin hij weinig tot geen zeggenschap had in het
bestuur van zijn regio en staat.
2.5 Toenemende belangstelling van een steeds breder publiek
De politieke en maatschappelijke veranderingen die in de tweede helft van de eeuw plaatsvonden,
gaven de relatie tussen staatsburgerschap en dienstplicht een nieuw gewicht. De inhuldiging van
Wilhelmina in 1898, toevallig hetzelfde jaar dat de dienstvervanging werd afgeschaft, kan als symbool
voor de politieke ommezwaai dienen. De situatie op het hoogste staatkundig niveau was toen heel anders
dan ten tijde van haar overgrootvader Willem I. De inhuldiging werd een groots volksfeest, dat
illustreerde hoe belangrijk de rol van de Oranjevorst was geworden als symbool van nationale eenheid.
De moeder van de eerste koningin van Nederland, koningin-regentes Emma, had hier in belangrijke
mate actief aan bijgedragen. In de periode van haar regentschap, van 1890-1898, liet zij het
koningshuis veel meer in de openbaarheid treden dan gebeurde onder haar overleden man, Willem III.
Zo werd een reeks van doelbewust geplande binnenlandse bezoeken met haar jonge charmante dochter
Wilhelmina aan alle uithoeken van het land een doorslaand succes, dat ervoor zorgde dat het
Oranjehuis sterk aan populariteit won. De bezoeken droegen bij tot een sterkere binding tussen
provinciale periferie en nationaal centrum en sloten goed aan bij een tijd waarin de mentale en
reisafstand tussen de verschillende delen van het land in snel tempo kleiner werd. Het prestige van de
monarchie als symbool van nationale eenheid en continuïteit won terrein en het koningshuis met zijn
eeuwenoude tradities werd een geliefd tegenhanger voor de snelle politieke ontwikkelingen die
werden gekenmerkt door politieke polarisatie en sociale onrust.101 Al deze ontwikkelingen ten spijt,
stelde het werkelijke koninklijk gezag dat de nieuwe vorstin in 1898 kreeg aangereikt met de
symbolen: kroon, scepter en rijksappel, daarentegen weinig voor in vergelijking met dat van haar
overgrootvader ruim tachtig jaar daarvoor. De koningin was onschendbaar, de ministers
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verantwoordelijk, de regering werd gecontroleerd door beide Kamers en buiten het parlement deden
belangenorganisaties en verenigingen hun invloed gelden. Er was voor het koningshuis veel
veranderd. Enerzijds had een groeiend besef van nationale eenheid nieuwe prestige opgeleverd.
Anderzijds was de politieke rol van de Oranjevorsten door de democratisering van de samenleving
danig ingeperkt.
In de loop van de negentiende eeuw legden de democratisering en modernisering van de samenleving niet
alleen de macht van het Nederlandse koningshuis aan banden. Er vonden ook buiten het hoogste
staatkundig niveau, in een breed politiek verband, veranderingen plaats. Zo nam de participatie van de
bevolking aan het politiek en maatschappelijk leven sterk toe. Niet alleen mochten steeds meer
mannen hun stem uitbrengen – in 1900 had negenenveertig procent onder hen het stemrecht bij
landelijke verkiezingen – ook ging een steeds bredere groep burgers zich buiten het parlement roeren
en dat gebeurde nauwelijks nog door middel van de one-issue-partijen maar vooral door
gebruikmaking van de nieuwe mogelijkheden op het gebied van de massacommunicatie. Er braken
stakingen uit, handtekeningenacties werden groots opgezet en landelijke massabetogingen werden
georganiseerd rond kwesties als de schoolstrijd, het sociale vraagstuk en de kiesrechtproblematiek, die
op die manier uitgroeiden tot nationale strijdpunten. De deelnemers aan het protest werden
aangemoedigd door confessionele en socialistische politieke leiders die in tegenstelling tot hun liberale
en conservatieve parlementaire voorgangers de politieke participatie stimuleerden van burgers die
geen stemrecht hadden. Het was de tijd waarin zich een maatschappelijk middenveld vormde van
belangenorganisaties die tussen overheid en burger kwamen in te staan. Vakbonden, schoolbesturen,
kerkverenigingen en landbouwgenootschappen schoten als paddenstoelen uit de grond en wierven hun
leden op grond van geloofsovertuiging en politieke opvatting. Hun succes was mede te danken aan het
feit dat er onder de burgers meer ruimte ontstond om dergelijke lidmaatschappen aan te gaan. De
voortschrijdende modernisering en mechanisatie brachten meer vrije tijd. Zelfs het leven van
fabrieksarbeiders en keuterboeren stond niet langer alleen in het teken van werken om te overleven.
Zij kregen op politiek terrein meer oog voor hun eigen belang.
De toegenomen vrije tijd zorgde niet alleen voor een groeiende deelname van een steeds bredere groep
burgers op politiek terrein, ook de mogelijkheden om deel te nemen aan het sociaal-culturele leven en
om te ontspannen namen toe. Vrijetijdsverengingen als sportclubs en zangverenigingen waren niet
langer exclusief het domein van de welgestelde burgerij. Een voorbeeld is de Algemene
Nederlandsche Wielrijders-Bond (ANWB), die in 1885 het levenslicht zag.102 De bond richtte zich
aanvankelijk op een klein aantal fietsers uit de sportieve elite, dat zich dit nieuwe transportmiddel kon
veroorloven. Maar door een toenemende koopkracht en dalende aanschafprijs kwam de fiets al snel
binnen het bereik van een grotere groep burgers. Het aantal leden steeg van 209 in het beginjaar naar
19.000 in 1898. De bond was bijzonder als eerste Nederlandse massaorganisatie.103 Zijn neutrale
grondslag was in deze tijd minder opmerkelijk. Meerdere vrijetijdsverenigingen hadden een dergelijke
grondslag. Daarnaast kwamen in het laatste decennium van de eeuw ook de eerste verenigingen naar
politieke richting of levensbeschouwing van de grond. Zo ontstonden rooms-katholieke en protestantse
gymnastiekverenigingen en ook arbeiderszangverenigingen als Stem des Volks, die zich toelegden op
het zingen van socialistische strijdliederen. Bovendien toonde een sterk groeiend aantal beoefenaren
van voetbal, net als de ANWB met zijn fietsers, een ontwikkeling van elitesport naar volkssport. In het
laatste decennium van de negentiende eeuw, organiseerden voetballers zich vooral nog in
verenigingen om in competitieverband te kunnen spelen, maar al snel na de eeuwwisseling zouden
verenigingen met een verzuilde signatuur de Nederlandse voetbalwereld verder mee helpen
inkleuren.104
Het dagelijks leven van de burgers speelde zich op allerlei terrein in toenemende mate af binnen eigen
elkaar beconcurrerende levenbeschouwelijke richtingen: een proces dat sinds de jaren dertig van de
twintigste eeuw verzuiling wordt genoemd. De term en vooral het verleidelijke gebruik ervan worden
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de laatste jaren door verschillende historici bekritiseerd.105 Het proces was volgens hen niet zo statisch
en bepalend voor de ontwikkeling van Nederlandse samenleving als de populaire beeldspraak van het
door protestantse, katholieke, socialistische en neutraal-liberale zuilen gedragen dak van de
Nederlandse staat oproept. Zij ontkennen daarbij echter niet dat groepen burgers zich in de laatste
decennia van de negentiende eeuw op grond van hun levensbeschouwing steeds sterker van elkaar
gingen scheiden en zich gingen organiseren in aparte gemeenschappen. Deze manier van organisatie,
hoewel dus minder eenduidig als de term verzuiling doet vermoeden, lijkt op het eerste gezicht in
tegenspraak met het proces van nationale eenwording. In de zuilen, die misschien beter als
gemeenschappen of verbanden kunnen worden aangeduid, is het referentiekader immers niet de
nationale staat maar de eigen levensbeschouwing. Toch droeg deze verkokerde samenleving ook bij
tot nationale integratie. De beeldspraak van het dak met de vier zuilen was niet helemaal uit de lucht
gegrepen. Zo werden vergaderingen van verschillende belangenorganisaties en bonden landelijk
georganiseerd en bespraken de leden kwesties die evengoed de inwoners van Limburg als die van
Groningen aangingen. Plaatselijke belangen en tegenstellingen raakten op de achtergrond.106 Daarnaast
droeg de felle politieke strijd tussen de verschillende levensbeschouwelijke richtingen over zaken als
onderwijs, kiesrecht en armoedebestrijding ertoe bij dat Haagse politici rekening moesten gaan houden
met burgers uit alle delen van het land die bij deze kwesties betrokken raakten vanuit hun protestantse,
katholieke, socialistische of liberale achtergrond.
De kwesties konden in die tijd tot belangrijke landelijke strijdpunten uitgroeien dankzij de
infrastructurele, communicatieve en technologische vernieuwingen uit het laatste kwart van de
negentiende eeuw die het isolement van de locale gemeenschap openbraken en de landelijke
gebeurtenissen in de regio brachten. De communicatie tussen inwoners uit de verschillende dorpen en
steden werd over korte en lange afstand aanzienlijk makkelijker. Voor de lange afstand waren de snel
groeiende aanleg van verharde wegen en de komst van de trein bepalend. Later in de eeuw zorgden de
tram en de fiets ervoor dat de Nederlander op korte afstand niet langer afhankelijk was van zijn
loopvermogen of de draagkracht van paard en wagen.107 Dankzij deze revolutie in mobiliteit won het
inzicht terrein dat er meer was om over te discussiëren dan de gebeurtenissen in de eigen gemeente of
regio. De afschaffing in 1869 van het dagbladzegel, een belasting op kranten, was in dit kader ook van
groot belang. De kranten werden een stuk goedkoper en de berichtgeving over landelijke vraagstukken
raakte binnen het handbereik van een groeiende groep burgers. De wereld buiten de eigen
gemeenschap kwam op die manier ook zonder vervoermiddelen dichterbij. Het begrip staatsburger
kreeg voor steeds meer Nederlanders invulling. Ze kregen door alle nieuwe mogelijkheden een beter
besef van wat zich op nationaal niveau afspeelde en konden zich, los van de vraag of ze het eens
waren met het beleid, makkelijker identificeren met de Nederlandse staat.
De politieke ontwikkelingen en modernisering van de samenleving leidden ertoe dat in de laatste
decennia van de negentiende eeuw ook de politieke belangstelling voor de dienstplicht toenam. Zo
kwam het remplaçantenstelsel onder steeds zwaardere druk te staan omdat het niet langer alleen door een
groot deel van de legerleiding om militaire redenen werd afgewezen, maar ook door steeds meer burgers
als een sociaal onrechtvaardig systeem werd beschouwd. Militairen en burgers organiseerden zich in
1875 zelfs in een eigen ‘afschaf’ vereniging: de Antidienstvervangingsbond. Een aantal jaren later
volgde een reactie van katholieken, die niets wilden weten van het ideaal van de
Antidienstvervangingsbond en daarom een eigen bond oprichtten: de Oranjebond. De discussie over
het nut en de rechtvaardigheid van de vervanging zou, naast die over het stemrecht, de sociale kwestie
en de schoolstrijd zelfs uitgroeien tot een waar landelijke strijdpunt. Er is in deze periode in de pers en
105
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vergaderzaaltjes uitvoerig over het vraagstuk geschreven en gedebatteerd. Naast deze one-issue-bonden
lieten ook werknemersorganisaties als het ANMV (Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond),
kiesverenigingen en landbouworganisaties zich over dienstvervanging uit. Bovendien gingen overheid,
kerken en particulieren zich in toenemende mate bemoeien met het lot van de dienstplichtigen. Het was de
bloeitijd voor militaire tehuizen, die door katholieken en protestanten in kazernesteden werden opgericht
om dienstplichtigen op te vangen en vooral om ze binnen de eigen gezindte te houden.
In de eerdere studies over de dienstplicht uit de tweede helft van de negentiende eeuw is het groeiende
debat en de kentering in het denken over dienstplicht in de politiek en bij de legertop uitvoerig
behandeld.108 Hieruit blijkt dat het denkbeeld uit de jaren van Willem I, dat de dienstplichtigen alleen
een aanvulling in mankracht waren voor het beroepsleger, zijn tijd had gehad. Politici, ambtenaren en
officieren dichtten de dienstplicht in toenemende mate een betekenis toe als instrument voor nationale
integratie: het leger als school der natie. Het doel van de dienstplicht, die jongens uit alle windstreken
bij elkaar bracht, was niet langer alleen drillen en disciplineren, maar nu ging de aandacht in
toenemende mate uit naar zaken als scholing, een nuttige vrijetijdsbesteding en onderwijs in nationale
deugden en waarden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog en in het verdere verloop van de twintigste eeuw
zou dit beleid een nadere invulling krijgen. Maar ook bij het aantreden van koningin Wilhelmina in
1898 was er reeds het een en ander veranderd onder invloed van de zich moderniserende staat en
ontwikkelende samenleving. Zo voerden de maatschappelijke bovenlaag van politici en officieren al in
de negentiende eeuw belangrijke hervormingen in het kazerneleven door als bijvoorbeeld
verbeteringen in rechtspraak, onderwijs en levensomstandigheden. De vraag is echter in hoeverre het
gedrag van de lagere bevolkingslagen, die uiteindelijk de dienstplicht ondergingen, werd beïnvloed
door deze ontwikkelingen tussen staat, samenleving en leger. Die bevolkingsgroepen lieten zich niet
onbetuigd tijdens het rekruteringsproces dat bepaalde of iemand in de kazerne moest dienen of niet.
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Hoofdstuk 3. De voorbereidingen op de lotingen
3.1 Onkunde of onwil bij de inschrijvingen?
De rekrutering voor de nationale militie werd van staatswege in 1815 bij wet georganiseerd. De wet
legde het proces dat bepaalde wie wel en wie niet in de militie moest dienen, uitvoerig en precies vast.
De militiewetten uit de negentiende eeuw die daarop volgden, brachten weinig verandering in de wijze
van rekruteren. Het proces is in verschillende stadia in te delen: de inschrijving, de loting en de
zittingen van de militieraad, waarin werd beslist over de vrijstellingen of afkeuringen en verzoeken om
plaatsvervanging en nummerverwisseling. In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de manier
waarop de bevolking omging met de artikelen in de wetgeving die bepaalden welke lotelingen jaarlijks
in de verschillende Nederlandse dorpen en steden aantraden. Een karakteristiek van de wetgeving op
het terrein van de rekrutering was dat de uitvoering werd opgedragen aan de lokale overheden. De
staatsoverheid beschikte nog niet over de technische middelen en het bureaucratisch apparaat om een
direct en voortdurend contact met haar burgers te onderhouden. Burgers waren op hun beurt vaak
slecht op de hoogte van centrale regelgeving door een gebrekkige scholing en informatievoorziening.
De plaatselijke besturen waren daarom als intermediair onontbeerlijk. Zij moesten de inschrijfregisters
opzetten, de lotingen meehelpen organiseren en de burgerlijke stand, die bij de inschrijvingen
onmisbaar was, viel onder hun verantwoording.
De dienstplicht was zonder behoorlijk functionerende burgerlijke stand tot mislukken gedoemd. Zo
kende de Republiek der Verenigde Nederlanden geen registratiesysteem van personen, waardoor van
de bepalingen van de Unie van Utrecht van 1579 om tot een algemene dienstplicht te komen weinig
terecht kwam.1 In 1811 riepen de Fransen niet voor niets de burgerlijke stand in het leven met de
dienstplicht als belangrijk achterliggend doel.2 De eis dat iedereen een familienaam moest hebben en
de registratie van geboorten, huwelijken en overlijden in door de overheid beheerde akten, maakten
het haar makkelijker een persoon voor de dienstplicht op te roepen. In de praktijk bleek de burgerlijke
stand voor plaatselijke besturen daadwerkelijk een belangrijke controle op de inschrijvingen voor de
nationale militie. Aan de hand van de registratie van geboorten ging een ambtenaar na of de leeftijd
van de ingeschreven jongens klopte en of er leeftijdgenoten waren die hadden verzuimd. Een
voorwaarde voor een goede toetsing was wel dat de burgerlijke stand betrouwbaar was, en dat bleek in
deze beginjaren niet altijd het geval. Zowel met de invoering als bij het beheer van de burgerlijke
stand deden zich de nodige problemen voor. Het was begonnen in 1811, toen de kerken hun dooptrouw- en begrafenisregisters overdroegen aan de plaatselijke overheden, die de registers vervolgens
gebruikten om er hun gemeentelijke burgerlijke stand mee op te zetten. De plaatselijke overheden
waren in belangrijke mate afhankelijk van de medewerking en nauwkeurigheid van de kerkbesturen,
maar die gaven traag en met tegenzin gevolg aan de verzoeken van burgemeesters om de registers in te
leveren. Het ging bij de overdracht dan ook niet om een paar documenten. In tegenstelling tot de
burgerlijke overheid hadden de kerken tijdens het Ancien Régime hele boekwerken bijgehouden voor
de registratie van hun lidmaten. De kerkelijke registratie van familienamen was namelijk voor 1811 al
tamelijk gebruikelijk. Veel Nederlanders hadden bij de invoering van de burgerlijke stand al een
achternaam. Dat de oorsprong van familienamen in de eerste plaats ligt bij de burgerlijke stand van
Napoleon, is een verkeerde voorstelling van zaken.3
Onder Willem I werd de verantwoording voor het hele rekruteringsproces bij de gouverneurs in de
provincies gelegd en de uitvoering bij de gemeentebesturen. Het lokale karakter van de wetgeving
bleek niet alleen bij de registratie van de lotelingen, maar ook uit de jaarlijkse berekening van het
aantal benodigde dienstplichtigen. Het voorschrift luidde dat iedere gemeente in evenredigheid met
haar bevolking, of na 1861 in evenredigheid met het aantal jongens dat in de gemeente voor de militie
was ingeschreven, een bepaald contingent manschappen moest afleveren. Aan de loting ging daarom
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een verplichte inschrijving in het gemeentehuis vooraf. De jongens, of voor hen in de plaats hun
ouders, dienden zich in persoon in te schrijven op het gemeentehuis van de woonplaats van de ouders,
en als zij daartoe niet in staat waren een derde daartoe schriftelijk te machtigen. Als de inschrijving
werd verzuimd of vergeten, wachtte afhankelijk van de ernst van het vergrijp een forse boete.4
De provinciale en gemeentelijke overheden hadden hun handen vol aan de militiewetgeving en de
inschrijvingen vormden een belangrijk eerste deel van hun werkzaamheden. Al in 1818 verzuchtte de
gouverneur van Zuid-Holland, A. van der Duyn van Maasdam: ‘Deze post geeft me veel werk, dat wil
zeggen zij vereist veel onafgebroken arbeid door de hoeveelheid details waarin men verdrinkt, zoals
met betrekking tot de rampzalige wet op de militie’.5 Er was 75 jaar later blijkbaar nog weinig
veranderd. In een hoofdartikel van een Limburgse provinciale krant, dat een lans brak voor de
burgemeesters – ze zouden slecht betaald worden voor veel en zwaar werk – werden althans als
oorzaak vooral de werkzaamheden in het kader van de militiewet genoemd: ‘men neme de militiewet
met haar nasleep van besluiten en maatregelen van bestuur, – zonder twijfel ene rijkswet. Het gansche
jaar door houdt de militiewet den Burgemeester in beslag’. Zo moest hij de inschrijfregisters
bijhouden, de lotingen meehelpen organiseren en zorg dragen voor allerlei attesten die nodig waren
voor vrijstellingen en afkeuringen. En als dan eindelijk het moment van inlijving was aangebroken,
kon de burgemeester: ‘soms eenige uren ver, een troep jongelieden gaan afleveren en zich bewegen
tussen remplaçantenbazen. Plaatsvervangers en een minder delicaat publiek, een zingend en tierend
massa volks’.6
De autoriteiten hadden het tijdens de inschrijvingen ieder jaar extra druk door fouten in de registers en
door onkunde van de kant van de bevolking. Het gebeurde geregeld dat lotelingen door onwetendheid
verzuimden om zich te laten registreren en ook de autoriteiten lieten wel eens een steekje vallen. Naast
deze onbewust gemaakte fouten, had de overheid ook te maken met burgers die opzettelijk probeerden
de boel in de war te sturen door bijvoorbeeld een geboorteaangifte voor de burgerlijke stand te
vergeten of van een jongen een meisje te maken. In de Franse tijd moesten Scheveningse ouders hun
baby niet alleen bij de gemeente aangeven, maar ook daadwerkelijk tonen, zodat een ambtenaar het
geslacht kon bevestigen.7 Daar zal vast een aanleiding voor zijn geweest. In Frankrijk kwam het zelfs
nog tot in de jaren 1870 voor dat jongens om de dienstplicht te ontlopen bij de geboorteaangifte als
meisje werden opgegeven.8 In de Nederlandse archieven zijn dergelijke extreme voorvallen na 1813
niet terug te vinden, maar uit een landelijk onderzoek dat de minister van Justitie in 1826 liet
uitvoeren, blijkt wel dat ouders of lotelingen de inschrijving voor de militie in sommige gevallen
bewust vergaten, om zo onder de dienstplicht uit te komen. Het onderzoek was uitgevoerd op verzoek
van Willem I die aan de minister van Binnenlandse Zaken had laten weten dat hij ontevreden was over
de snelheid waarmee in de verschillende provincies overtredingen op de militiewet voor de rechtbank
werden gebracht. Hij vroeg daarom aan de minister of in overleg met zijn collega van Justitie
onderzoek kon worden gedaan naar de redenen van die vertragingen.9 Mr. C.F. van Maanen, minister
van Justitie en rechterhand van Willem won hierop inlichtingen in bij de gouverneurs in de provincies.
Uit de antwoorden bleek dat 113 van de 116 overtredingen die in de huidige Nederlandse provincies
waren begaan, betrekking hadden op het niet-inschrijven in de militieregisters.
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Overtredingen in Nederland wegens het niet inschrijven in de militieregisters in 182610

Provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg11
Nederland

percentage
ingeschrevenen
6,5%
8,0%
2,5%
7,0%
12,0%
5,0%
15,0%
17,5%
5,0%
14,0%
7,5%
100%

overtredingen
0
14
0
2
22
0
8
36
3
6
22
113

Percentage van totaal
aantal overtredingen
0,0% (-)
12,5% (+)
0,0% (-)
2,0% (-)
19,5% (+)
0,0% (-)
7,0% (-)
32,0% (+)
2,5% (-)
5,5% (-)
19,5% (+)

Er zijn bij het verzuim opmerkelijke verschillen tussen de provincies te constateren, maar het is niet
duidelijk of er een verband bestaat tussen het verzuim om in te schrijven en een gering enthousiasme
voor de dienstplicht. Het verhoudingsgewijs hoge percentage boetes in de verre grensprovincie
Limburg, wijst wel in die richting, en past bij de veronderstelling dat lotelingen in provincies met een
geringe nationale integratie meer dan elders aan de dienstplicht probeerden te ontsnappen omdat ze
zich niet tot nauwelijks met het koninkrijk verbonden voelden. De Limburgse cijfers sluiten wat dat
betreft ook duidelijk aan bij die voor de Zuidelijke Nederlanden (het huidige België), waar de
bevolking net zo min binding voelde met het koninkrijk. De Zuidelijke Nederlanden kenden toen meer
inwoners en het aantal ingeschrevenen lag daarom ongeveer een derde hoger dan in het Noorden, maar
er werden maar liefst twee en een halve keer meer boetes (281) uitgedeeld. Het verhoudingsgewijs
grote aantal overtredingen in Zuid-Holland en Friesland, provincies waar de bevolking zich sterker
met de nationale staat identificeerden dan in het Zuiden, spreekt een verband tussen verzuim en
nationale integratie echter weer tegen.
De rechter legde bij de overtredingen op de militiewet verhoudingsgewijs veel boetes op voor verzuim
bij de registratie in de inschrijvingsregisters. Desondanks waren de meeste nalatigheden of fouten niet
te wijten aan onwil, maar aan onkunde van de kant van de bevolking. Zo was het in de negentiende
eeuw niet ongewoon dat iemand zijn geboortedatum en soms zelfs zijn precieze naam niet kende. De
plaatselijke besturen stonden er in ieder geval niet van te kijken. De burgemeester van Middelburg
moest bijvoorbeeld nog in 1902 verklaren dat Huybregt Meulbroek, geboren te Goes, niet moedwillig had
verzuimd zich aan te melden voor de inschrijving. De nalatige kon noch lezen, noch schrijven, en wist
zelfs niet wanneer hij geboren was.12 Met een dergelijk probleem kampte in 1881 ook de burgemeester
van Leiderdorp en er kwam nog wat bij: de persoon waarom het ging, wist zijn naam niet precies. Wat
was er gebeurd? In een brief aan de commissaris van de Koning in Zuid-Holland meldde de burgemeester
dat hij de lichting die Leiderdorp moest leveren voor de militie graag met een man verminderd zag. Bij de
gemeentesecretarie had zich namelijk ene Hofman gemeld, die geen ouders meer had en verpleegd werd
in het wees- en armenhuis. Hij zei in Delft geboren te zijn, maar bezat geen geboorteakte en ook zijn
officiële voornaam wist hij niet meer. De secretarie had navraag gedaan in Delft en daar kwamen de
10
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voornamen Jacob Johannes naar voren, de middelste van drie zonen. De grootvader van moeders zijde
was ondervraagd, maar dat had niet veel aan het licht gebracht. Later bleek dat deze Jacob Johannes toch
niet dezelfde Hofman was als de Hofman uit Leiderdorp. Met hulp van de officier van justitie en de
commissaris van politie te Delft lukte het uiteindelijk de ware identiteit van de jongeman te achterhalen.
De naam was Jan en hij was geboren 11 december 1860 in plaats van 1861. De burgemeester verzocht de
lichting 1881 voor Leiderdorp met één man te verminderen omdat Jan ten onrechte een jaar te laat was
ingeschreven.13
De drukke werkzaamheden en de onvolkomenheden die de burgerlijke stand kende, zorgden soms ook
voor fouten van de kant van de autoriteiten. Zo was een verkeerde inschrijving van een zekere Gerard
Wijsen uit het Limburgse plaatsje Gronsveld eerder te wijten aan het plaatselijk bestuur dan aan de
persoon. Bij de huwelijksaangifte van Gerard bleek dat hij in 1804 in plaats van 1803 was geboren en hij
had daardoor ten onrechte deel uitgemaakt van de militielichting voor 1822.14 De gouverneur van
Limburg liet als verklaring weten: ‘de eenvoudigheid en onbekendheid met de juiste ouderdom over het
algemeen zoo eigen aan de landlieden, doen meest altijd met betrekking tot voor den Nationale Militie
hun vertrouwen stellen in het geen deswege door de gemeentebesturen hunner geboorteplaats wordt
nagezocht’. Nu bleek dat in dit geval ten onrechte omdat het misverstand volgens de commissaris was
ontstaan doordat ‘de burgemeester van Gronsveld de inschrijving van 1822 de registers van den
burgerlijke stand voor twee verschillende jaren der voormalige fransche tijdrekening hebbende moeten
nagaan, zich, zoo het schijnt, ten aanzien van het tijdstip der geboorte van den belanghebbenden, welke hij
burgemeester als met den 21 April 1803 overeen te stemmen beschouwde heeft vergist’.15
Een overijverige ambtenaar kon voor pijnlijke fouten in de inschrijfregisters zorgen. In Leerdam werden
in 1887 bijvoorbeeld ten onrechte twee overleden jongens ingeschreven voor de militie. De
verantwoordelijke ambtenaar werd vanwege het gebeuren door zijn burgemeester ‘ernstig onderhouden
over de grote onachtzaamheid’. De met militiezaken belaste ambtenaar ter secretarie meldde dat hij
gewend was om de inschrijfformulieren al in te vullen voor de jongens met de dienstplichtige leeftijd of
hun ouders zich naar het stadhuis begaven. Zo was hij snel klaar met de inschrijving voor de nationale
militie. Hij woonde al 25 jaar in Leerdam en dacht voldoende met de gezinssituaties op de hoogte te zijn
om zelf na te gaan welke jongens zich voor de nationale militie moesten inschrijven. Dit gebeurde ook
met de inschrijving in 1886 voor de lichting 1887. Geheel vertrouwend op zijn geheugen schreef hij twee
jongens: C de Hartog en J.P. Krul, al voor de aangifte in. Na de dag van inschrijving ging de ambtenaar
niet na waarom deze jongen de bewijzen van inschrijving, die (ten onrechte) ook van tevoren waren
opgemaakt, niet hadden opgehaald. Hij dacht dat de twee nog in leven waren omdat de beide gezinnen uit
meerdere jongens van ongeveer dezelfde leeftijd bestonden. Feit was echter dat de jongens inmiddels
waren overleden. Door dit alles trad het verzuim van de ambtenaar pas aan het licht bij het uitreiken van
de oproepingsbrieven voor de loting.16
Jacob Pieter Pieterse, zeeman uit Harlingen, had het in een verzoekschrift uit 1864 over ‘ambtelijke
gemakzucht in plaats van ijver’ waardoor hij volgens eigen zeggen buiten zijn schuld niet was
ingeschreven. Zijn verhaal klinkt niet ongeloofwaardig. Hij was als wees ondergebracht in het armhuis en
werd met toestemming van zijn regenten op zijn zeventiende jaar scheepsjongen op de koopvaardij. In het
hele jaar 1851 had hij de Harlingse haven niet gezien en zijn voogden waren vergeten voor hem naar het
stadhuis te gaan. Toen Pieterse in 1861 in Nederland teruggekeerde, bleek het verzuim. Hij had zich bij
een gemeenteambtenaar gemeld en die had volgens hem gezegd dat hij maar snel tot zijn veertigste weer
de zee op moest gaan, omdat hij daarna van alle militieverplichtingen verlost zou zijn. Pieters had dat in
eerste instantie geprobeerd omdat hij geen andere mogelijkheid zag, maar al snel bleek het moeilijk om
zonder bewijs van voldoening aan de militieplicht op een Nederlands schip aangemonsterd te worden.
Ten einde raad was hij op een buitenlands schip gaan varen. In 1864 was hij de situatie beu en vroeg het
gemeentebestuur van Rotterdam, waar hij zich ondertussen had gevestigd, om alsnog in dienst te mogen
treden of anders een bewijs van vrijstelling te krijgen. De zaak loste zichzelf op, want volgens de
commissaris van de Koning in Zuid-Holland, hoefde het verzoek niet behandeld te worden omdat de
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oudere broer van Pieterse, Johannes, tijdens zijn dienst onder de wapenen was overleden en Jacob Pieter
daardoor recht had op vrijstelling.17
3.2 Amateurisme in gemeentehuizen
Ook de inschrijving in het gemeentehuis verliep niet altijd even vlekkeloos. Zo was er de trieste zaak van
Arend Slinger uit Ouder-Amstel, een jongen die negen gulden per week verdiende met de verkoop van
groenten langs de huizen. Arend droeg deze som geheel af aan zijn ouders, en was voor hij in dienst trad
een grote steun voor hen geweest. Het gezin bestond uit acht personen: vader, moeder en zes minderjarige
kinderen. Vader had een slechte gezondheid en verdiende zes gulden per week met de verkoop van
brandhout langs de huizen. De tweede zoon in het gezin Slinger bracht nog drie gulden in de huishoudpot.
Arend, die eigenlijk onmisbaar was, werd in 1892 vanwege nalatigheid bij de inschrijving zonder loting
voor de dienst aangewezen en dreigde voor twee jaren onder de wapenen te gaan. Volgens betrokkene
kreeg hij deze straf ten onrechte. Hij was in januari 1890 wel degelijk naar de secretarie van OuderAmstel gegaan en had daar de vereiste aangifte gedaan. Twee getuigen bevestigden dit. Ook een moeder
van een andere loteling getuigde dat zij had gehoord dat Arend aangifte had gedaan toen zij op 15 januari
in het stadhuis was. De plaatselijke politie twijfelde niet aan de geloofwaardigheid van de getuigen. Er
was meer reden om bij het optreden van de behandelende ambtenaar vraagtekens te zetten. Die was niet
voor niets ondertussen uit zijn functie ontslagen. De burgemeester van Ouder-Amstel vond daarom dat
Arend Slinger niet de dupe kon worden van een fout die waarschijnlijk door een ander was begaan. Op
grond van het twijfelachtige optreden van de gemeenteambtenaar en de armoedige omstandigheden van
het gezin bepleitte hij een verblijf onder de wapenen dat niet langer duurde dan strikt noodzakelijk. Het
verzoek van Arend om gelijk gesteld te worden met de andere lotelingen van zijn lichting werd bij
koninklijk besluit ingewilligd.18
In 1869, liet de commissaris van de Koning in Limburg, Jhr. Joseph van der Does de Willebois, een
onderzoek instellen naar de reden waarom een zekere Ludwig Kohlen uit het gehucht Echterbosch in
dat jaar niet voor de gemeente Echt was ingeschreven. Het onderzoek illustreert hoe slordig en
amateuristisch het er in de gemeentehuizen aan toe kon gaan.19 De herinnering van de
verantwoordelijke wethouder, Meeuwissen: ‘het geheugt mij wel, dat ik op een Heiligen dag na de
Hoogmis. Het zal den 6 januari 1868 wel geweest zijn…op de open wachtplaats op het stadhuis,
eenige personen aantrof, aan wie ik vroeg: “wat of hen beliefde”, waarop zekeren Cuijpers, vader, mij
antwoordde. “dat hij gekomen was om zijn elders wonende zoon als loteling voor de militie te doen
inschrijven, en dat het ook het doel was van eenige jongelui die hij mij aanwees, maar dat niemand op
de secretarie was!’ Vervolgens had Meeuwissen de namen van de jongens opgeschreven en hij kon
zich herinneren dat zich onder de jongens iemand uit Echterbosch had bevonden. Hij meende ook nog
te weten dat hij de notities later aan de gemeentesecretaris had gegeven.20
Op de vraag van de commissaris van de Koning waarom alle door hem genoteerde jongens uiteindelijk
in het register waren opgenomen en uitgesproken Ludwig niet, antwoordde Meeuwissen: ‘Ik acht dat
het is geweest, omdat hij in de geboorteregisters dezer gemeente niet voorkomende, noch in de
bevolkingsregisters ingeschreven zijnde, als wanneer alle achterblijvende en trage in te schrijven
lotelingen tot meerdere voorzorg in de dagen van januarij aan huis door een gemeente ambtenaar of
bediende worden opgezocht als komende op geen lijst voor - niet is kunnen opgezocht worden’. Het
antwoord geeft een goed beeld van het intensieve contact dat plaatselijk besturen en inwoners als
gevolg van de militiewet hadden, maar geeft ook aan hoe belangrijk de burgerlijke stand en in dit
geval het bevolkingsregister was. Ludwig was in Pruisen (Havert) geboren, maar woonde al sinds
achttien jaar in Echterbosch, waarvan zestien jaar bij zijn moeder. Waarom de jongen niet in het
bevolkingsregister was ingeschreven, was een raadsel: ‘dat gaat het begrip van de Wethouders te
boven’, schreven de wethouders van Echt in een laatste brief over deze kwestie. In navolging van de
burgemeester gaven de wethouders het advies om de jonge Kohlen niet te beboeten. Hij had volgens
hen te goeder trouw gehandeld en was de dupe geworden van misverstanden en fouten. Maar de
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wethouders konden het niet laten daarbij op te merken dat de inwoners van Echtenbosch wel erg laks
en onverschillig konden zijn als het om inschrijving voor de militie ging. De ‘Bosschenaren’, aldus de
wethouders, meenden genoeg gedaan te hebben als ze zich maar even op het raadhuis hadden laten
zien en lieten: ‘de rest over aan de regering of aan de goede God, die alles wel in orde zullen
brengen’.21
Gemeenten maakten in de negentiende eeuw bij een foute registratie graag gebruik van de hulp van de
dorps- of buurtgenoten van lotelingen. Sociale controle speelde tijdens deze fase van het
rekruteringsproces een belangrijke rol. De plaatselijke bevolking had namelijk het recht
inschrijvingsregisters te controleren en maakte daar ook gebruik van. Zo diende een zekere F. Bessems
uit Cadier en Keer een bezwaarschrift in bij Gedeputeerde Staten van Limburg. Hij protesteerde omdat
een plaatsgenoot, een zekere Leveau, een overleden zoon had ingeschreven. Bessems, wiens zoon een
dienstplichtig nummer had getrokken, vond dat de loting vanwege de niet alledaagse fout in het
inschrijfregister ongeldig moest worden verklaard. Gedeputeerde Staten van Limburg stelden hierop
een onderzoek in en schreef een brief aan de burgemeester van Cadier en Keer. De burgemeester
antwoordde geïrriteerd op de vragen van Gedeputeerde Staten: ‘spoedig ontboden wij den vader
Leveau, uit het gehucht Sint-Antonius-bank, deel makende van deze gemeente om hem te hooren, hoe
hij die aangifte had kunnen doen ter inschrijving van één overledene; welke ons dienaangaande zeide:
“Dit heb ik bij vergissing zeker gedaan, ik heb mijn oudere zoon bedoeld en wist niet eens den
ouderdom mijne kinderen - zulks kan een ongeleerde wel gebeuren enz.enz. meer onzin niet ten deze
passende”, zoo is dan de inschrijving gedaan van Leveau, Mathijs, Christiaan, welke reeds van den 30
januarij 1870 overleden was, doch onzes inziens kon dit geen invloed op de loting uitoefenen en
minder voor den zoon van Bessems, die no 4 geloot heeft, of er nu 11 of 12 ingeschrevenen aan de
loting deelnamen, was voor hem om het even’.22 Bovendien had de wethouder die voor de overleden
Leveau had geloot een hoog en dus niet dienstplichtig nummer getrokken. De burgemeester kon het
niet laten zijn brief te eindigen met de opmerking dat de knecht Bessems waarschijnlijk was
opgestookt door zijn baas Pieter Spronck, een notoire praatjesmaker.
Het bezwaarschrift van Bessems geeft aan dat eigenbelang en sociale controle vaak samengingen. Het
was niet geschreven vanuit de verwachting dat iedereen zijn plicht had te vervullen. Bessems deed er
integendeel zelf van alles aan om zijn zoon buiten de dienst te houden. Of met andere woorden: het
laat het gebrek aan dienstplichtmoraal zien, dat in de inleiding is verondersteld, net als overigens de
bijval die de lotelingen uit Ouder-Amstel en Echt van hun omgeving kregen bij hun bewering dat ze in
de gemeentehuizen waren geweest om zich in te schrijven. Overal doken getuigen op die hun verhaal
wilden bevestigen.
Een dergelijke steun dacht in eerste instantie ook Pieter Striezenau uit het Groningse Wedde te
ontvangen. Hij moest in 1864 direct onder de wapenen omdat hij niet was ingeschreven. Striezenau
beweerde echter wel degelijk naar het gemeentehuis te zijn geweest voor aangifte. Hij verweet de
burgemeester van Wedde bewuste nalatigheid vanwege een oude ruzie met zijn vader: ‘Sommigen
willen beweren dat hier opzet plaats heeft, tengevolge een hevige twist welke vroeger heeft bestaan
tussen de burgemeester van Wedde en de vader van suppliant bij welke gelegenheid de burgemeester
zoude gedreigd hebben dat ofschoon hij regtens geen kracht hadde, hij hem zulks ten eenemale zoude
betaald zetten'. Striezenau haalde er drie vrouwelijke getuigen bij die verklaringen ondertekenden
waarin ze beweerden dat ze hem op de weg van Wedde naar het gemeentehuis van Blijham hadden
zien lopen en hem hadden aangesproken. Zo was er een zekere Antje Martens Jonge 'ehevrouw van
Stoffer Drevel en wonende in Worige bij Blijham'. Zij was op een zaterdagmiddag; 'juist bij het huis
toen zij een emmer vol water uit de put wilde halen en gesproken heeft de zoon van Hendrik
Striezenau, die bezig was zich te willen waschen en tegen hem gezegd, zoo zijt gij nu al hier gekomen
om u voor de nationale militie te willen aangeven? Tot antwoord ontvangen, ja het zal zoo dadelijk
wezen’. Hendrik was volgens haar zeggen vervolgens naar het gemeentehuis gegaan en ze was hem
rond twaalf uur nog een keer tegengekomen. Naast de drie getuigenissen van de vrouwen, legde Pieter
zelf ook een verklaring af waarin hij schreef dat het hem speet dat hij door de nalatigheid van de
burgemeester zijn dienstplicht moest vervullen tussen jongens die hem als een dienstontduiker zagen:
'welke dienst hij met genoegen zoude presteren, was het niet dat zijn eergevoel geweldig werd
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gekrenkt door de gedachte dat hij de dienst als een straf moet aanmerken welke hij niet verdiend heeft
niet alleen, maar ook dat hij door zijne kameraads wordt aangezien als een onwillige welke tot het
volbrengen van zijn plicht moet worden gedwongen, deze gedacht Sire is voor een militair
ondraaglijk'. De verontwaardiging van de dienstmakkers van Striezenau hoeft, hoewel waarschijnlijk
sterk overdreven, niet helemaal naast de waarheid te hebben gezeten. De minderheid die wel moest
dienen, zal minder op hebben gehad met personen die onterecht onder de dienst probeerden uit te
komen, dan de meerderheid van de leeftijdgenoten van Striezenau die buiten de kazerne bleef.
De burgemeester van Wedde liet het er niet bij de beschuldigingen zitten en stelde een eigen
onderzoek in. Hieruit bleek dat de drie vrouwen door Pieter en een dorpsgenoot onder druk waren
gezet om valse verklaringen af te leggen. Het verwonderde de burgemeester niet. Hij had het van het
begin af aan merkwaardig gevonden dat de eerste vraag van de getuigen in alle drie de gevallen was
geweest of Pieter zich ging aangeven voor de nationale militie: ‘personen die gewoonlijk van de
nationale militie niets gewaar worden, dan wanneer één hunner bloedverwanten moet loten, en die
zich dus weinig om zullen hebben bekommerd wanneer een vreemde zich ging aangeven’. De
burgemeester vermoedde dat Striezenau de hele zaak was begonnen omdat hij graag wilde trouwen.23
Hij had geprobeerd streekgenoten die onverschillig stonden tegenover zijn poging de dienstplicht te
omzeilen voor zijn karretje te spannen. In dit geval was de leugen uitgekomen.
In het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn naast de aangehaalde voorbeelden
talrijke stukken terug te vinden over misverstanden tijdens de inschrijving voor de nationale militie.
Veel voorkomende fouten en vergissingen ontstonden door een dubbele registratie in zowel de
woonplaats van de jongen als de woonplaats van één van de ouders, over de vraag wanneer iemand
precies ingezetene was, door verzuim van de inschrijving in verband met verblijf in het buitenland of
omdat iemand dacht dat dit wegens een gebrek of de gezinssituatie (broederdienst bijvoorbeeld) niet
hoefde. Het vele extra werk dat de uitvoering van de militiewetten uit de negentiende eeuw voor de
plaatselijke autoriteiten met zich meebracht, was voor het ene gedeelte te wijten aan de bevolking die
de ingewikkelde regelgeving niet altijd begreep, en voor het andere gedeelte aan fouten in de
burgerlijke stand en inschrijfregisters. De gang naar het stadhuis was een eerste confrontatie met de
rekruteringsmachine voor de nationale militie die voor analfabeten en onwetenden ingewikkeld was en
door de niet altijd even duidelijke voorwaarden ook lastig kon zijn voor geschoolde burgers, en niet te
vergeten voor gemeenteambtenaren.
In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam er dankzij de Gemeentewet van 1851 een grotere
autonomie voor plaatselijke besturen met meer ruimte voor eigen invulling van regels door
ambtenaren. De wet van de hand van Thorbecke zorgde voor structuur doordat de samenstelling,
inrichting en bevoegdheden van de gemeentebesturen centraal bij wet werden geregeld. Zo verdween
het onderscheid tussen stads- en plattelandsbesturen, voortaan was er alleen sprake van gemeenten. In
Friesland kwam bijvoorbeeld een einde aan de Grietenijen: door de regering benoemde burgemeesters
vervingen grietmannen. Het mag worden verondersteld dat de fouten bij de inschrijving van
overheidswege zijn afgenomen als gevolg van deze centralisatie en ingrijpende veranderingen in
gemeentelijke overheidsorganisatie. Aan een farce rond een inwoner van het Noord-Brabantse NieuwVossemeer, die in 1848 begon, was volgens een ambtenaar uit deze plaats in ieder geval een einde
gekomen dankzij de Gemeentewet. In een verslag uit 1864 over de zaak van de arbeider Theodorus
Bosters gaf hij hoog op van de wet. Theodorus was het slachtoffer geworden van een amateuristische
gang van zaken bij een plaatselijk bestuur. Hij wilde in 1864 in het huwelijk treden, maar kon geen
bewijs van voldoening aan de nationale militie leveren omdat hij niet had geloot. Theodorus was
volgens de gemeentesecretaris onschuldig omdat hij zich met andere lotelingen in 1848 wel degelijk
‘bij de klerk die het schrijfwerk voor den heer Secretaris dezer gemeente waarnam, heeft vervoegd ten
einde zich voor de loting der nationale militie te laten inschrijven, zooals destijds gebeurde, aangezien
de secretaris te Bergen op Zoom woonachtig was. Dat hem als toen werd gezegd nog niet aan de loting
moest deelnemen’. Bosters had zich vervolgens ieder jaar opnieuw bij de gemeente gemeld, maar
bleef afgewezen, tot 1852 ‘wanneer hij zich wederom bij den als toen ingevolge de gemeentewet,
nieuw benoemde gemeentesecretaris ter inschrijving voor de loting der nationale militie aanbood, met
drie of vier lotelingen van dat jaar, doch niet op het geboorteregister van 1833 voorkomende, en de
secretaris bemerkende dat het uiterlijk voorkomen eenen hoogeren ouderdom, dan dat van een
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jongeling van 18 jaar teekende, zoo is deze zaak onderzocht, waarbij blijkt dat de adressant, onbekend
met zijn ouderdom, bereids in 1848 aan de loting voor de nationale militie had moeten deelnemen. Dat
van dat onwillekeurig verzuim aan de heer staatsraad commissaris des Konings in Noord-Brabant
dadelijk is kennis gegeven, en dien ten gevolge de adressant voor de militieraad te Breda is geroepen,
en krachtens artikel 10 der wet van 27 april 1820 door dien raad onderzocht en finaal voor de dienst is
vrijgesteld’.24 De ondertussen niet onbekende combinatie van een slecht functionerende plaatselijke
administratie en de onwetendheid van een man die zijn geboortejaar niet wist, stonden nu ruim tien
jaar na dato zijn huwelijk in de weg. De autoriteiten hadden mededogen en al snel werd alsnog
toestemming gegeven.
De inschrijvingen verliepen in de hele negentiende eeuw door onkunde van de bevolking of
plaatselijke autoriteiten niet altijd even vlekkeloos en lokten daardoor fraude en misbruik uit. De
onbewust gemaakte fouten en misverstanden zorgden voor een gunstige situatie voor personen die
bewust de inschrijving in de war wilden sturen om zodoende de dienstplicht te ontduiken. Als de
autoriteiten een moedwillig verzuim vermoedden, konden de daders immers proberen terug te vallen
op onkunde of falen buiten hun schuld. De inschrijvingen zorgden voor een soort van schemergebied
waarin het niet altijd duidelijk was welke partij de fout had veroorzaakt. Burgers trachtten van dit
schemergebied gebruik te maken en de autoriteiten om de tuin te leiden. Door het gebrek aan bewijs
dat foutieve inschrijvingen in de militieregisters met opzet plaatsvonden, is moeilijk aan te geven hoe
vaak dit voorkwam. Willem I dacht er in ieder geval het zijne van. In 1828 kwam hij met het voorstel
de gemeenten verplicht een bewijs van aangifte bij inschrijving te laten afgeven omdat het volgens
hem regelmatig voorkwam dat nalatigen als reden van hun verzuim opgaven: ‘dat zij zich in tijds bij
het Plaatselijk Bestuur hunner gemeente hebben aangegeven, doch toen om de een of andere reden zijn
afgewezen, en dit nu van achteren blijkende verkeerd te zijn geweest, daarvan het slagtoffer niet
kunnen zijn. Het onderzoek het welk daaromtrent wordt ondernomen bevestigd gewonelijk dat
voorgestelde niet, daar hetzelve meestal door het plaatselijk bestuur wordt tegen gesproken’. 25 Bijna
een eeuw later keek het gemeentebestuur van Groningen heel anders tegen een verzuim aan, en nam
het juist voor de niet-ingeschrevenen op. In 1902 schreef de burgemeester van deze stad: ‘nalatigen ter
inschrijving zijn in de laatste jaren bijna nooit gearresteerd en gevangen gehouden, omdat in de meeste
gevallen of van hun recht van vrijstelling van dienst bleek, of van hunnen goedwilligheid’.26 De bijna
tachtig jaar tussen beide stukken, tekenen een tijd waarin de autoriteiten worstelden met een verschil
in interpretatie van het optreden van de bevolking waarbij fouten in de inschrijfregisters ontstonden.
Was het onwil of was het onkunde? Een oordeel is in het schemergebied van een verre van volmaakte
overheidsregistratie en een onwetende bevolking moeilijk te vellen. De lossere gemeentelijke structuur
van voor de Gemeentewet uit 1851, die de bestuurlijke organisatie van vooral de gemeenten op het
platteland verbeterde, en het overzicht van overtredingen op de militiewet van de minister van Justitie
uit 1826, waaruit bleek dat die overwegend op inschrijvingen betrekking hadden, doen vermoeden dat
overtredingen bij de registratie van de lotelingen in de eerste helft van de negentiende eeuw meer
voorkwamen dan in de tweede helft van de eeuw. Het is in dit kader in ieder geval typerend dat de
koning in 1826 de oorzaak van verzuim zocht hij bij onwil, terwijl het gemeentebestuur van
Groningen een kleine honderd jaar later het verzuim weet aan onkunde.
3.3 De vrijwilliger als alternatief voor de loting
De militiewetgeving had een lokaal karakter en iedere gemeente moest in evenredigheid met haar
bevolking, of na 1861 het aantal ingeschrevenen, een contingent manschappen voor de militie
afleveren. De wijze waarop dit gebeurde stond de gemeenten vrij. De wetten boden de mogelijkheid
een af te leveren contingent ook uit vrijwilligers samen te stellen. In artikel 10 van de militiewet uit
1815 stond dit als volgt omschreven: ‘het zal aan elke stad of plaats vrij staan dit bepaalde geheel of
gedeeltelijk uit vrijwilligers te leveren’.27 Het artikel was een nadere uitwerking van artikel 123 van de
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Grondwet waarin stond de nationale militie ‘zooveel te nemen uit vrijwilligers en anders bij loting’.28
De wetgever wilde blijkbaar met deze maatregel, net als de verwijzing naar de Unie van Utrecht en de
bepaling dat de militie niet zonder speciale toestemming van het parlement buiten het eigen
grondgebied mocht worden ingezet, een associatie met de Franse conscriptie voorkomen. 29 Het
element van verplichting diende zoveel mogelijk naar de achtergrond te verdwijnen. Was artikel 123
een illusie en alleen bedoeld voor politieke doeleinden? De vrijwilliger voor de militie zou op den
duur een dode letter in de wet blijken. In de beginjaren van de militiewetgeving werd in
regeringskringen echter wel degelijk geloofd in het achterwege blijven van, of in ieder geval beperkte
lotingen.30 Zo kregen burgemeesters in 1815 een speciale instructie met de aangesporing te ijveren
voor vrijwillige dienstneming om op die manier het contingent voor hun gemeenten vol te krijgen.31
Daarnaast greep de redactie van de militiewetten uit 1815 en 1817 terug op oude tijden om de
rekrutering van vrijwilligers te stimuleren. De wetten bepaalden expliciet dat de vrijwilligers in eerste
instantie bij de arm- en weeshuizen gezocht moesten worden. In artikel 46 van de wet uit 1817 stond
het als volgt omschreven: ‘de arm-bestuurders en regenten der godshuizen zijn bevoegd uit de
bedeelden en in de gemelde gestichten opgevoed wordende personen vrijwilligers aan de
gemeentebesturen aan te bieden, welke, voor zoo verre die personen de vereischte geschiktheid
hebben, gehouden zullen zijn hun voorkeur te geven boven alle andere, die zich als vrijwilligers
mochten aanbieden’.32 De wervingsmethoden voor de marine en de VOC in de zeventiende en
achttiende eeuw en van Lodewijk Napoleon in het begin van de negentiende eeuw hadden in de ogen
van de regering blijkbaar nog niet als een anachronisme afgedaan.
Of het nu kwaadschiks of goedschiks ging, ook parlementsleden geloofden dat er voor de militie
zoveel vrijwilligers zouden kunnen worden geworven dat lotingen alleen in noodgevallen hoefden
plaats te vinden.33 De Raad van State was eveneens optimistisch gestemd. In 1814 merkte dit
belangrijkste adviesorgaan van de regering het volgende op: ‘hoe belangrijk en geruststellend is het
voor de ingezetenen, dat de zorgen om die vrijwilligers te zoeken en aan te nemen bij wet is
opgedragen aan het bestuur hunner woonplaats, dat welk zoo veel belang heeft bij den goeden uitslag
der pogingen daar toe in het werk gesteld – hoe doelmatig is het die vrijwilliger te zoeken in de
godshuizen en vooral de bedeelden, opdat alzoo een dubbel doel bereikt worde’.34
De plaatselijke overheden bleven niet achter. In de ’s-Gravenhaagsche Courant van 10 april 1815
konden de abonnees bijvoorbeeld het volgende stuk van het stadsbestuur lezen: ‘De wet op de
nationale militie de vryheid latende, om het jaarlyksche contingent door ieder Gemeente, het zij geheel
of gedeeltelyk in Vrijwilligers te leveren, hebben op uitnoodiging vanwege het Stadsbestuur gedaan,
zich reeds meer dan de helft van het contingent over 1815 (zynde 85 man) als Vrijwilligers
aangeboden. Het Bestuur heeft dan ook gemeend dat het de ingezetenen niet onaangenaam zoude zyn,
dat een Plan wierde daargesteld om ook het overige gedeelte te vinden uit Vrijwilligers en aldus de
loting, welke anders plaats moet hebben, te voorkomen; en heeft mitsdien goedgevonden eene
inteekening te openen, ten einde een fonds tot het vinden van die benoodigde Vrijwilligers te
formeren, waarbij van wege het Bestuur zoude worden toegelegd veertig guldens, voor iedere
Vrijwilliger en het overige uit het fonds bijeengebracht’.35 Het initiatief van het stadbestuur toont het
belang dat plaatselijke overheden hechtten aan vrijwillige werving voor de nationale militie en laat
zien dat het stadbestuur werkelijk geloofde in het alternatief voor de loting. In het stuk staat ook te
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lezen: ‘de geringe bezwaren, aan de Land Militie geaccrocheerd nog meer verminderen, en in deze
Stad het schoone voorbeeld zoude geven, zonder loting het contingent te kunnen leveren”.36
Helaas voor het stadsbestuur bevond zich onder de lezers van deze krant ook de secretaris van staat
van Binnenlandse Zaken, mr. dr. Willem Frederik baron Röell. Hij lichtte de koning in, die op dat
moment in Brussel verbleef.37 Röell veegde de vloer aan met het initiatief van de gemeente Den Haag:
‘Deze handelswijs zoo zeer aandruischende tegen de gemanifesteerde wil van Uwe Majesteit, en
strijdig zijnde met de belangen der algemene werving voor de armée, heb ik dadelijk de heer
Gouverneur van Zuid-Holland aangeschreven’.38 De koning was het met hem eens en waarschuwde:
‘Wij approbeeren dus niet alleen de door u aan de Gouverneur van Zuid-Holland gedane aanschrijving
maar dragen u ook op te zorgen dat het voorbeeld der regering van ’s-Gravenhage door geen
plaatselijke besturen worden opgevolgd en maatregelen, zoo strijdig met de geest der wet op de
nationale Militie allerwege buiten effect worden gesteld’.39 Ondanks een verweer van het
gemeentebestuur waarin onder andere werd gesteld dat het in de waan leefde dat de wijze waarop
werd gewerkt in de geest der wet was en dus geen autorisatie van hogerhand behoefde, moest de
poging worden gestaakt.40
Waarom was de koning zo faliekant tegen het initiatief van de gemeente? Waarschijnlijk was zijn
grootste zorg dat de werving van beroepssoldaten voor het staande leger hierdoor verder in gevaar
kwam. De concurrentie van de dienstvervanging was al groot genoeg. 41 Als hier nog eens een vanuit
de plaatselijke overheid gesteunde vrijwillige dienstneming voor de militie bij zou komen, konden het
staande leger en de nog te zenden troepen voor Nederlands-Indië weleens met een flink tekort aan
manschappen te kampen krijgen. De plaatselijke besturen mochten volgens de wet een bedrag van 30
tot 40 gulden vrijmaken op hun begroting om vrijwilligers voor de militie te werven, maar daar moest
het bij blijven. De koning propageerde met het woord om politieke redenen vrijwillige dienstneming
bij de nationale militie: een vergelijking met de rekruteringspraktijken van Napoleon moest zoveel
mogelijk worden voorkomen. Maar in de praktijk deed hij weinig aan de promotie van het denkbeeld
de lotingen zoveel mogelijk te beperken. Er kwam weliswaar een beloning voor de gemeentelijke
vrijwilliger, maar die was eerder symbolisch dan reëel. De potentiële vrijwilligers hadden geen
boodschap aan politieke doelstellingen van koningen of plaatselijke besturen. Voor hen gold het
marktmechanisme en het geld dat kon worden verdiend als remplaçant of beroepssoldaat woog niet op
tegen de karige beloning die hij als vrijwilliger voor de nationale militie van zijn plaatselijk bestuur
kon krijgen. Zelfs de besturen van arm- en weeshuizen lieten hun jongeren voor deze prijs niet
ronselen. Bovendien was de tijd van de VOC voorbij en paste een dergelijke manier van werven niet
in het tijdsbeeld.42 Het aantal wezen en armlastige jongeren dat zich aanmeldde, bleef dan ook ver
achter bij de verwachtingen.
Al in april 1815 liet Röell weten dat het aantal vrijwilligers bij lange na niet zo groot was als hij
aanvankelijk had gedacht. Dit kwam volgens hem door de genoemde concurrentie van de
dienstvervangers: ‘zij, die uit ijver voor de goede zaak, de Staat willen dienen, verbinden zich of bij de
Ligne, of bij de afzonderlijke compagnien vrijwilligers; die zoodanige die dit uit winzucht trachten te
doen, wachten tot na de afloop der loting; ten einde zich als plaatsvervangers te engageren’.43 Hij
kreeg gelijk. In 1815 boden zich in de 20 militiedistricten 738 vrijwilligers aan, van wie er overigens
311 werden afgekeurd en 42 waren gedeserteerd. Dat waren teleurstellende cijfers voor de autoriteiten
die zoveel van de militievrijwilliger hadden verwacht. In een advies van de Raad van State uit 1816,
dat moet hebben gehandeld over dezelfde lichting van 1815 staat in ieder geval te lezen: ‘Het getal der
vrijwilligers is tot nu toe over het algemeen zeer gering geweest en voor de stad Middelburg de welk
36
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deszelfs gehele contingent in vrijwilligers geleverd heeft, is mogelijk de oorzaak daarin te zoeken, dat
die stad door tijdsomstandigheden in een groot en schielijk verval geraakt zijnde, deszelfs bevolking
daardoor niet in evenredigheid is met de middelen van bestaan’.44 Bovendien bleken plaatselijke
besturen die hun inwoners tevreden wilden stellen met zo min mogelijk gedwongen dienstplicht veel
te soepel bij de aanname van vrijwilligers.45
In 1817 lijkt het besef definitief doorgedrongen dat niet te veel van de vrijwillige dienstneming bij de
militie mocht worden verwacht. De Raad van State schreef althans: ‘Daarenboven schijnt de
ondervinding te leren, dat het stellen van vrijwilligers minder nut aanbengt dan de wetgever er zich
misschien van voorgesteld had’.46 Ook over de toekomst was de raad somber gestemd: ‘En wanneer
men de zaak wel in ziet, schijnt het ook te verwagten te zijn, dat het getal der vrijwilligers nimmer
zeer aanzienlijk kan worden, dezelve moeten toch alleen verwagt worden, onder diegenen die loten
moeten en geen vermogen hebben om een remplaçant te kunnen stellen, deze vinden dan een hoe wel
zeer zwak motif daarin, dat als zij aantrekken, zij dan toch moeten dienen en dan voor niets; terwijl zij
als vrijwilligers optredende een grotere of kleinere som gelds daarvoor genieten, dan daartegen de
kans van aantrekken, de kans van vrijtrekken overstaat en de menschen doorgaans nog al eene neiging
hebben, zich met een gelukkig lot te vleijen, zoo zeker is dit motif zwak. En echter buiten deze is er
niemand die enig motif heeft om als vrijwilliger te dienen daar diegenen die voor geld willen dienen,
altijd veel meer als remplaçant kunnen bedingen als de som bedraagt die uit de Gemeente kassen voor
vrijwilligers besteed zal worden’.47 In de volgende jaren zou de remplaçant inderdaad een te grote
concurrent van de vrijwilliger blijken. De voorspoedige werving in Middelburg bleek een
uitzondering. In de decennia na 1815 speelde de vrijwilliger nauwelijks nog een rol in het
rekruteringsproces voor de nationale militie.48 In de jaren 1830 was hun aantal gedaald naar tussen de
tien tot twintig per jaar, in de jaren 1840 werd geen enkel jaar meer dan tien vrijwilligers geworven en
in de decennia daarna waren zij zelfs vrijwel geheel van het toneel verdwenen.49
De vrijwillige dienstneming in de militie zou ondanks de te verwaarlozen betekenis in 1899 nog wel
een keer onderwerp van een politiek debat worden. De militiewet van het jaar daarvoor, die een einde
maakte aan het remplaçantenstelsel en daarmee de persoonlijke dienstplicht introduceerde, had
verrassenderwijs de vrijwilliger voor de militie gehandhaafd. Het is opmerkelijk dat in een leger
waarin voor degene die een dienstplichtig nummer had getrokken en voortaan in persoon moest dienen
toch via een achterdeur nog een mogelijkheid overbleef om onder de dienstplicht uit te komen. Kwam
dit omdat de wetgever de vrijwilliger eenvoudig was vergeten in zijn ijver om de dienstvervanging af
te schaffen? Of speelde misschien het ideologische motief, dat vrijwillige deelneming aan dienstplicht
vooraf moest kunnen gaan, nog steeds een rol? Wat het antwoord ook mag zijn, door het handhaven
van de vrijwilliger ontstond een gat in de wetgeving dat voor de katholieke tegenstanders van de
persoonlijke dienstplicht niet onopgemerkt bleef. Dat bleek als snel toen de Helvoirtse notaris W.A.
Coolen met een plan kwam om in plaats van de verboden plaatsvervangers door gemeentebesturen
collectief vrijwilligers te laten stellen. Om zijn doel te bereiken, richtte hij de Vereeniging tot
Bevordering der Vrijwillige Dienstneming bij de Nationale Militie op. Twee Brabantse gemeenten,
Tilburg en Helvoirt zagen wel brood in de onderneming en de gemeenteraden besloten in september
1898 ten behoeve van de vereniging respectievelijk 6400 en 800 gulden op hun begroting vrij te
maken, zodat Coolen kon beginnen met het werven van ‘betaalde militievrijwilligers’.50 Later volgden
ook andere Brabantse gemeenten als Deursen, Dieden, Huisseling en Ravenstein. Zij brachten
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gezamenlijk 2200 gulden bijeen om een Utrechtse maatschappij in staat te stellen de vijf
dienstplichtigen die de gemeenten in totaal hadden te leveren, door vrijwilligers te laten vervangen.51
De tussenhandel die zich tot dan met remplaçanten had beziggehouden, zag blijkbaar een
overlevingskans. Ook een andere maatschappij: De Amsterdamsche Algemeene MilitieverzekeringMaatschappij, sloot namelijk een contract af met de vereniging van Coolen en plaatste zelfs
advertenties.52 De hoop op overleven die deze maatschappijen hadden, leek niet helemaal ongegrond.
Er werden enige resultaten geboekt. In de kleine Brabantse gemeente Gilze meldden zich althans
evenveel vrijwilligers als het contingent dienstplichtigen dat de gemeente moest leveren. De lotelingen
hadden van tevoren naar draagkracht het geld voor de vrijwilligers bij elkaar gebracht. 53 De militiewet
van 1898, die na een lange politieke strijd tot stand was gekomen, leek zo op slimme wijze te zijn
ontdoken. De vraag of het plan ook in grotere gemeenten zou kunnen werken, werd echter nooit
beantwoord: de regering greep in.
Als eerste maakte een koninklijk besluit de goedkeuring ongedaan die Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant hadden verleend aan gemeentelijke subsidies ten behoeve van vrijwillige werving.
Daarnaast kwam de regering met een noodwet die de vrijwilliger voor de nationale militie definitief
buitenspel zette. Het parlement nam de wet, ondanks wat tegenspartelen van katholieke zijde, zonder
veel tegenstand aan. De tegenstand die er nog was, was vooral gebaseerd op de al aangehaalde
historische rechtvaardiging van vrijwillige dienstneming om zo de loting minder zwaar op de
bevolking te laten drukken. In het voorlopig verslag van de Eerste Kamer over het wetsontwerp staat
te lezen dat verschillende leden zich niet met het wetontwerp konden verenigen omdat met een
nationaal beginsel zou worden gebroken: ‘namelijk dat bij de samenstelling onzer levende
strijdkrachten in de eerste plaats naar vrijwilligers moet worden omgezien, een beginsel reeds
voorkomende in artikel 122/123 der grondwet van 1814, gehandhaafd in 1840 en 1848 in de onder
vigeur dier grondwetten tot stand gekomen wetten en Koninklijke besluiten en ook nog bevestigd in
artikel 181 eerste lid van de Grondwet van 1887, waarin eerst de “vrijwillig dienenden” en daarna de
dienstplichtigen worden genoemd’.54 De regering antwoordde, zoals we gezien hebben terecht, dat
moeilijk van een instituut kon worden gesproken omdat gedurende de voorgaande tachtig jaar
vrijwilligers bij de militie zeer zeldzaam waren geweest.55
Zo was de persoonlijke dienstplicht met de wet van 1899 definitief een feit. Het idee dat gedwongen
dienstplicht voorkomen kon worden door vrijwilligers, was een eeuw lang om politieke redenen deel
uit blijven maken van de wetgeving, maar was in de praktijk onuitvoerbaar gebleken. De maatregel,
die vooral tot stand was gekomen om vergelijking met de gehate Franse conscriptie te voorkomen, was
voor de bevolking een dode letter in de wet gebleken en gebleven, ondanks inspanningen van
plaatselijke besturen vrijwilligers te lokken. Zij hadden er als uitvoerder van de wet immers baat bij
als een contingent geheel of gedeeltelijk in vrijwilligers kon worden geleverd. Het zou de rust in de
gemeente en de populariteit van het bestuur ten goede komen. Maar de steun van de centrale overheid
ontbrak. Koning Willem I had andere prioriteiten op het gebied van legervorming. De vrijwilliger voor
de nationale militie bleek al snel een illusie en zou dat de hele eeuw blijven, ondanks alle locale
initiatieven om de loting minder zwaar op de bevolking te laten drukken. Doordat deze pogingen
mislukten, werden de wetsartikelen die gebaseerd waren op het belangrijkste door Napoleon in het
leven geroepen rekruteringsinstrument des te belangrijker. De loting bleef ook na de Franse bezetting
het meest de gemoederen bezighouden.
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Hoofdstuk 4. De loting: een ontmoeting tussen staat en burger
4.1 De eerste jaren
De negentiende-eeuwse Nederlandse burger kreeg met verschillende rekruteringsstadia te maken en
als hoogtepunt beschouwde hij de loting. Het beeld waarmee de burger in deze eeuw opgroeide was de
drukte en spanning van de lotingdagen; niet alleen in het gemeentehuis, de school of de herberg waar
de jonge mannen hun nummer trokken, maar ook in de kroegen en op straat waar de uitslag werd
gevierd of het verdriet werd verdronken. De loting maakte indruk en was volgens de memoires van
een inwoner van Boxmeer in zijn jeugd zelfs een geliefd spel onder jongens: ‘ook was er het lokaal
voor de loting en vaak genoeg hebben wij moeten zien, hoe er daarbij misbruik van sterke drank
gemaakt werd. Als wij de loting speelden, werd een nummer gemaakt, dit op de pet gespeld, de pet op
een oor getrokken, gezongen, gezwaaid, gewaggeld en gevallen, dan had men geloot’.1 Nog in 1906
stuurde een zekere Jos uit Brunssum een uitgebreide brief over de loting die hij dat jaar in Heerlen had
meegemaakt aan zijn broer die naar de Verenigde Staten was geëmigreerd. Hij schreef hoe de
lotelingen uit Brunssum ‘s- morgens vroeg de Heilige Mis hadden bijgewoond en vervolgens vol
goede moed naar Heerlen waren vertrokken. Na de loting had hij met twee ooms en lotgenoten uit
Brunssum en Hoensbroek een stevige borrel in een Heerlens café gedronken. Op de weg terug ging
Jos met de andere jongens uit Brunssum: ‘zooals vroeger het gebruik was de eene herberg in, de
andere uit’. Bij de laatste kroeg: ‘kwamen ze ons met trom en fluit afhalen (…) en kwamen zoo met
veel plezier om 4 uur te huis aan, en vermaakten ons den geheele avond tot 10 uur’.2 De dag van de
loting was in de negentiende eeuw uitgegroeid tot een speciale dag die tot in de volgende eeuw de
gemoederen bezig bleef houden. Het was een dag die met zijn drukte, drank en plaatselijke gebruiken
vergelijkbaar was met een jaarlijkse kermis.

K. Koppenol, Klempf, Bloois en v.d. Berg uit Loosduinen ca. 1920. In de twintigste eeuw spelden lotelingen nog steeds het
door hen getrokken nummer op hun hoed of pet. Gemeentearchief Den Haag.

De loting wordt als onderdeel van het systeem van de Franse legervorming vaak toegeschreven aan
Napoleon Bonaparte, maar dat is onjuist. Ten tijde van het Ancien Régime bestond een dergelijke
manier van rekruteren al. De rekrutering van manschappen voor Franse en Pruisische milities in de
zeventiende en achttiende eeuw vond vaak plaats via loting. Wel waren ook andere
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rekruteringsmethoden in zwang. In landen met een sterk feodaal karakter, als Rusland, besliste de
landheer domweg over wie van zijn onderdanen moest dienen. Hij kon zich op deze manier makkelijk
van criminelen en andere ongewenste lieden ontdoen. In West-Europa loofden plaatselijke overheden
premies uit of werden mannen aangewezen door middel van een binnen de plaatselijke gemeenschap
georganiseerde dorps- of stadsverkiezingen. Ook was het niet ongebruikelijk dat jonge mannen die in
aanmerking kwamen onderling geld inzamelden om armlastige lotgenoten over te halen het plaatselijk
contingent te vormen.3 In de Republiek Nederland was de loting eveneens niet onbekend. In tijden
van gevaar konden de Staten-Generaal ter versterking van het Staatse leger de hulp van burgers uit de
steden inroepen. Dit is tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en bijvoorbeeld het rampjaar 1672
daadwerkelijk gebeurd. De stadsbestuurders wierven de benodigde manschappen uit de Nederlandse
stedelijke milities: de schutterijen. De alternatieven vrijwilligers en waardgelders4 kostten te veel tijd
en geld. In de meeste steden werden de benodigde schutters ter verdediging van het vaderland door
middel van loting aangewezen.5
De loting won als instrument van rekrutering vooral aan belang toen de Medici’s haar in 1570 invoerden
om er de beroemde Florentijnse stadsmilitie mee te vormen. Frankrijk volgde in 1629. In dat jaar
introduceerde Lodewijk XIII een loting. Hier zal niet vreemd aan zijn geweest dat de moeder van de vorst
Maria de Medici was.6 Al snel groeide de lotingsdag in Frankrijk uit tot een gelegenheid waar de tappers
van de drankslijterijen van menig saaie regionale hoofdplaats reikhalzend naar uitkeken. Al even snel
leidde de aanwezigheid van grote groepen jongens in combinatie met drankmisbruik tot misbruik en
onrust. In een ordonnantie van 1688 verplichtte François-Michel le Tellier, markies van Louvois en
verantwoordelijk minister van het leger onder Zonnekoning Lodewijk XIV, de parochies daarom soldaten
bij lotingen aanwezig te laten zijn.7 De autoriteiten dienden ervoor te waken dat het bedrinken en de
vechtpartijen ontaardden in een gelegenheid om gevoelens van ongenoegen ten opzichte van de overheid
te uiten. Een nadere regulering vond in 1773 plaats. In dat jaar werd een koninklijk decreet afgekondigd
waarbij de loting officieel centraal werd gereglementeerd en uitgeroepen tot enige rekruteringsmethode
voor de plaatselijke milities. Het doel van het decreet was misbruik en bedrog te voorkomen door de
organisatie van loting aan regels te binden. De regelgeving zou in grote lijnen in de volgende eeuw
worden overgenomen. In het kort kwam het erop neer dat alle voor de militie in aanmerking komende
mannen binnen een parochie werden ingeschreven en zich op een door het bestuur bepaalde dag en tijd
moesten melden om te loten. In een hoge hoed werden witte briefjes gedaan die even groot waren en op
dezelfde wijze waren gevouwen. De lotelingen trokken vervolgens een briefje uit de hoed die volgens het
voorschrift door een commissaris op hoofdhoogte moest worden gehouden. De commissaris opende de
briefjes en las luidkeels in het openbaar het resultaat op: ‘blanche’ betekende een blanco biljet en geen
militiediensten, riep hij ‘soldat provincial’, dan had de loteling een papier met deze tekst getrokken en
moest hij in de militie dienen.8 Het decreet zou in de volgende eeuw een voorbeeld zijn voor de
Napoleontische wetgeving. Al voordat Napoleon aan de macht kwam, had de Franse minister van oorlog,
Jean-Baptiste Jourdan, in 1798 de al eerder vermelde wet in het leven geroepen die de conscriptie
vastlegde. In 1804 werkte Napoleon het stelsel van conscriptie met loting verder uit met een nieuwe wet.
In hoofdlijnen zou deze wet tussen 1810 en 1813 in Nederland van kracht zijn.
In het Frankrijk van na 1789 bleven de lotingen de plaatselijke autoriteiten veel kopzorgen bezorgen. De
verplichte massabijeenkomsten van alle jonge mannen uit de gemeenschap met dezelfde dienstplichtige
leeftijd zorgden voor problemen bij de handhaving van de orde. Zo schreef de burgemeester van het
plaatsje Ploërmel in 1793: ‘comment nous exposer à rassembler des hommes indisposés et récalcitrans
dans notre ville sans force répressive, sans moyen actifs de police’.9 In de negentiende eeuw lagen de
zaken in Nederland niet anders. Aan de ene kant voorkwam de op orde gestelde staatsoverheid met de
openbare en transparante loting onrust over de uitslag, aan de andere kant werd een gebruik in het
leven geroepen dat beroering en spanningen met zich meebracht. In tegenstelling tot de inschrijving
3
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.

werden de autoriteiten niet geconfronteerd met individuele burgers, maar met groepen deelnemers en
belangstellenden die zich op een van tevoren vastgelegde plaats en tijd verzamelden. De lotingsdagen
werden hiermee podia van collectief gedrag dat onschuldig maar ook bedreigend kon zijn. De oorzaak
van de onrust lag niet alleen bij kinderlijk volksvermaak, maar ook bij een bewust protest tegen de
militaire dienstplicht. Zo speelde in de tijd van Napoleon en de eerste jaren van Willem I de
teleurstelling over de invoering en handhaving van de dienstplicht een belangrijke rol bij de
opgewonden stemming tijdens lotingen. De deelnemers en omstanders gebruikten de lotingsdag om
hun onvrede over de dienstplicht te uiten.
Joor heeft in zijn boek De adelaar en het lam beschreven hoe de rekrutering voor het Franse leger in
Nederland voor steeds weer nieuwe rellen zorgde, die vooral ontstonden op de hoogtijdagen van de
rekrutering: de lotingsdagen en de dagen waarop de ingeloten rekruten naar hun garnizoensplaats
vertrokken. De autoriteiten namen tijdens deze dagen dan ook standaard extra ordemaatregelen om
problemen te voorkomen. Soms was er zelfs verbazing als er bij een loting niets was voorgevallen. Zo
schreef de directeur-generaal van politie, Paul-Etienne de villiers du Terrage in 1813 dat tot zijn verbazing
tijdens de loting in Rotterdam alles rustig was verlopen. Hij had een loting zonder ordeproblemen
blijkbaar niet verwacht.10 Het was dan ook vooral in deze eerste jaren van de Franse dienstplicht nogal
eens onrustig tijdens de lotingen. De beruchtste rellen vonden plaats rondom Leiden, de Zaanstreek en in
Oud-Beijerland. In de buurt van Leiden pakten boeren en vissers in 1813 langs de Oude Rijn zeis en bijl
om in de stad aangekomen de papieren van de conscriptie te verscheuren. In de Zaanstreek werden door
een bende onder leiding een zekere Jacob Rek in gemeenten langs de Zaan de papieren voor de loting
opgeëist en onbruikbaar gemaakt. Rek kreeg een groot deel van de bevolking van de Zaanse gemeenten
achter zich, maar uiteindelijk moesten de muiters het onderspit delven en werden Rek en een aantal
andere leiders gevangen genomen. De steun die zij uit Amsterdam hadden verwacht, was tot hun spijt
uitgebleven. Rek en zijn handlangers werden door de Franse autoriteiten gefusilleerd.11 In Oud-Beijerland
braken in 1812 rellen uit en weigerde de plaatselijke bevolking te loten. De prefect besloot hierop troepen
te sturen. Maar de opstandige bevolking, gewapend met hooivork en dorsvlegel, liet zich niet intimideren.
Er ontstonden felle gevechten waarbij een aantal gewonden en zes doden waren te betreuren.12
Nadat Napoleon van het toneel was verdwenen, hadden de lotingen niet direct afgedaan als podia van
onvrede over dienstplicht. In 1814, het eerste jaar van de regering van Willem I, verliepen zij
chaotisch en waren er incidenten met een politieke lading waar frustraties over de handhaving van de
dienstplicht aan ten grondslag lagen. Het was geen toeval dat de loting dat jaar in Zaandam, de stad
waar in 1813 een aantal mannen vanwege verzet tegen de conscriptie was gefusilleerd, gepaard ging
met het gooien van sneeuwballen en messentrekken.13 De loting was in 1814 in heel het land onrustig.
Op het eiland Texel weigerden de eilandbewoners een lot te trekken.14 In Twente en Noord-Brabant
gebeurde hetzelfde. De commissaris-generaal15 van het departement der Monden van de IJssel wist de
autoriteiten in Den Haag te melden dat het oproerkraaiers in Twente niet alleen te doen was om de
dienstplicht maar ook om de centrale belastingen, die andere overheidsheffing die diep ingreep in het
maatschappelijk leven. De verontruste commissaris-generaal berichtte in de eerste alinea van een
verslag van 23 januari 1814 dat de loting voor de landstorm op de meeste plaatsen geregeld was
afgelopen. Toch bleek er verderop in het verslag wel wat aan de hand omdat ‘op sommige plaatsen
weersin en het misnoegen van veele ingezetenen door het invoeren der nieuwe belastingen,
inzonderheid op het gemaal en de wijze van perceptie van de turfaccijns bij de meting in de venen
veroorzaakt, zoodanig is losgebroken, dat zij zich reeds tegen de loting van de landstorm feitelijker
wijze verzet hebben, hetgeen inzonderheid in de gemeente Tubbergen (…) zoo verre gegaan is, dat de
menigte, de meubelen van de schout te zijnen huize heeft aan stukken geslagen’.16
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Een andere oorzaak voor de onrust was dat de loting in 1814 naar aanleiding van het reglement van
algemene volkswapening zeer grootschalig en chaotisch was. Het reglement voorzag in een landstorm,
die bestond uit alle weerbare mannen van zeventien tot vijftig jaar. Uit deze landstorm werd
vervolgens een landmilitie van 20.000 man gevormd door een loting onder de mannen van zeventien
tot zesenveertig jaar.17 Het was rond 1 maart 1814 tijdens de eerste lotingronde in het nieuwe
Koninkrijk der Nederlanden door het hele land een drukte van belang. De lotingen in 1814 brachten
zelfs grotere menigten op de been dan in de Franse tijd. Alle ongetrouwde mannen tussen de zeventien
en zevenenveertig jaar die het aanging, waren nieuwsgierig naar de uitslag. Zo hadden zich in
Helmond volgens een getuige wel duizend man en vrouw voor het stadhuis verzameld die zorgden
voor een onbeschrijflijk gedrang.18 Deze getuige kan misschien hebben overdreven, maar er waren
meer geluiden die de drukte bevestigden. In Texel hadden de lotelingen tussen de menigte geroepen
niet te willen loten, maar wel als vrijwilliger te willen dienen.19 In Den Haag had een zekere H.W.
Buckman volgens hem buiten zijn schuld niet aan zijn verplichtingen ten opzichte van de landmilitie
voldaan omdat ‘hij suppliant in de jare 1814, teneinde zich voor de landmilitie te doen inschrijven
(…) zich tot dat eind op de daartoe bestemde tijd en plaats heeft bevonden, dat hij suppliant bij de des
toen plaats gehad hebbende loting door de overtollige drukte en de veelheid van menschen, welke tot
dat eind zich aldaar bevonden, zijn naam niet heeft hooren afleezen en na geruime tijd zich te hebben
opgehouden, naar huis is teruggekeerd. Dat hij suppliant verder geen aanzoek dienaangaande gehad
hebbende, in de geruste veronderstelling heeft verkeerd dat een hoog nummer voor denzelve was
getrokken’.20
De grote aantallen lotelingen en toeschouwers in combinatie met onvrede over de handhaving van de
dienstplicht lijkt in het zuidoosten van Brabant voor de grootste onrust te hebben gezorgd. In het
gebied tussen de driehoek Oirschot, Uden en Asten bleef nauwelijks een plaats voor de
ongeregeldheden gespaard. De ongeregeldheden waren begonnen in Uden waar zich tijdens de loting
een grote menigte voor het raadhuis verzamelde die het had gemunt op de plaatselijke
overheidsdienaren. De burgemeester werd uitgescholden en mishandeld, de militiecommissaris kreeg
stenen naar zijn hoofd, de ramen in het huis van de belastingontvanger werden ingegooid en de massa
riep kreten als ‘Oranje onder’. Vanwege de dreigende stemming werd de loting afgelast en was ‘een
burgerlijke wacht samengesteld met snaphanen gewapend’. Daarnaast vroegen de plaatselijke
autoriteiten extra steun in de vorm van een paar eskadrons cavalerie.21 Van Uden breidden de
ongeregeldheden zich naar het zuiden uit. In Eindhoven had de districtscommissaris, C.F. Wesselman,
er geen goed aan gedaan de lotingen van al de kantons die tot zijn arrondissement behoorden op
dezelfde dag, 28 februari, te laten plaatsvinden. In Sint-Oedenrode moesten de lotingen worden
gestaakt en werden drie hoofdschuldigen gearresteerd. Ook hier werd de hulp van het leger ingeroepen
en was zelfs bijstand van Pruisische troepen gevraagd die op dat moment nog in Nederland
verbleven.22 De hoofdoorzaak voor de ongeregeldheden lag volgens districtcommissaris Wesselman
bij ‘het gelijktijdig invoeren der belasting op het gemaal, waar men in dat arrondissement alltoos zeer
veel heeft tegen gehad’. In het arrondissement Helmond had zich eveneens een grote menigte met
knuppels gewapend voor het stadhuis verzameld en een aantal had zelfs “Vive Napoleon” geroepen.23
De ongeregeldheden hielden niet op bij Eindhoven en Helmond. Ook in Oirschot en Asten waren de
lotingen behoorlijk uit de hand gelopen en uiteindelijk zelfs afgelast. De burgemeesters van Asten,
Someren, Deurne en Wierden schreven over de gebeurtenissen in Asten: ‘circa tien uren zijn de
lotelingen der gemeente Someren alhier aangekomen geaccompagneerd met fiool en fluit’. De
burgemeester van Someren had geprobeerd de loting te beginnen met het alfabetisch oproepen van de
ingeschreven mannen uit zijn gemeente, maar niemand had gereageerd, totdat ‘zich ene had
gepresenteerd welke gewillig was om te loten, doch denzelven wierd onder een vreeselijk geschreeuw
en gejouw der lotelingen op de trappen van het gemeentehuis terug gehouden’. De burgemeesters
17
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waarschuwden hun inwoners tevergeefs en de opstandige sfeer bleef aanhouden. Enkele raddraaiers
bewapenden zich zelfs met stokken. Het was duidelijk dat onder deze omstandigheden ook hier loten
onmogelijk was geworden.24 Na een paar dagen werd de rust hersteld dankzij de militaire hulp die was
ingeroepen en omdat de lotingen meer gespreid over verschillende plaatsen werden uitgevoerd. Naar
aanleiding van het gebeuren schreef de secretaris van staat van Binnenlandse Zaken, baron Röell, op 4
maart een brief aan de betrokken bestuurders in Noord-Brabant waarin hij hun informeerde dat hij de
koning op de hoogte had gesteld en hem later ook over een goede afloop had geïnformeerd. Dat laatste
was door Willem ‘als aangenaam ervaren’.25
De gebeurtenissen in Brabant lijken ernstig te zijn geweest als af wordt gegaan op de correspondentie
in het archief van Binnenlandse Zaken. In aan elkaar grenzende arrondissementen waren
burgemeesters gemolesteerd, had een menigte bewapend met stokken politieke leuzen tegen het
bewind van Willem I geroepen en zijn woede over belastingen geuit. Het had er alle schijn van dat een
plaatselijke ‘lotingopstand’ was uitgebroken en de autoriteiten moeten zich toch ernstig zorgen hebben
gemaakt. De brief van Röell waarin hij schreef dat de koning op de hoogte werd gehouden, geeft hier
een aanwijzing voor. Volgens de historicus A.F.J. van Kempen moet de correspondentie echter met
een korreltje zout worden genomen. De districtcommissaris Wesselman schreef in februari geregeld
over opstootjes die de lotingen in verschillende plaatsen veroorzaakten. Hij hechtte daarbij volgens
Van Kempen te veel waarde aan geruchten. Een bewijs hiervoor levert volgens hem een rectificatie in
het Dagblad van het Departement der Monden van den Rhijn over een vermeend opstootje in SintSint-Oedenrode dat niet had plaatsgevonden. Ook deed een praatje de ronde dat de commissaris van
het arrondissement Breda, J.H. Ising, bij een loting in Zevenbergen was mishandeld. Dat bleek onjuist.
Ising was van een besneeuwde trap gevallen.26 In hoeverre Wesselman heeft overdreven, is een vraag
die hier niet beantwoord kan worden. Wel is het, ondanks de nuancering van de historicus Van
Kempen, voor dit onderzoek belangrijk te constateren dat het in februari 1814 tijdens de lotingen in
het zuidoosten van Noord-Brabant flink onrustig moet zijn geweest. Er moesten grote aantallen
lotelingen verschijnen die met de herinnering aan de gevreesde Napoleontische conscriptie nog vers in
het geheugen, hun onvrede en teleurstelling uitten over de handhaving van de dienstplicht. Het protest
was spontaan en ongeorganiseerd en de plaatselijke autoriteiten slaagden er na deze eerste
schermutselingen snel in de rust te herstellen. Zonder al te veel problemen leverden zij uiteindelijk hun
verlangde aandeel in de lichting voor de landmilitie.
Na 1814 werden nog weinig conscriptierellen tijdens de lotingen genoteerd. Een belangrijke oorzaak
zal hebben gelegen in het jaarlijks contingent dat voor de militie werd opgeroepen. Dat aantal daalde
van 20.000 man voor de landmilitie in 1814 naar minder dan 10.000 man voor de lichtingen van de
nationale militie in de jaren daarop. In een studie naar collectief verzet in Nederland gedurende de
eerste helft van de negentiende eeuw onder leiding van A. Doedens worden na 1814 slechts drie
duidelijke conscriptierellen tijdens lotingen (Hasselt 1826, Zeist 1826 en Utrecht 1832) en twee
mogelijke (Veenendaal en Woudenberg 1816) gemeld.27 Zelfs toen in augustus 1830 in Brussel zware
ongeregeldheden uitbraken, die het begin van de Belgische opstand inluidden, en de spanningen in de
grensprovincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland hoog opliepen, bleef het in het zuiden van
Nederland tamelijk rustig tijdens de lotingen. De autoriteiten waren op hun hoede. Zo besefte de
gouverneur van Noord-Brabant, A.J.L. van den Bogaerde van Terbrugge, dat de grens tussen
goedaardig vermaak en politieke actie in deze explosieve situatie makkelijk kon worden overschreden.
Het was volgens hem in het verleden voldoende bewezen dat lotingen aanleiding ‘tot ongeregeldheden
zoude kunnen geven, eensdeels omdat er als dan een groot getal jongelingen en andere personen bij
elkander zijn, en anderdeels omdat vele jongelingen van afgelegen gemeenten komende, dikwerf
onderweg of gedurende de tijd dat zij zich in de hoofdplaats van het kanton moeten ophouden meer
drank dan gewoonlijk gebruiken'.28 De angst van de gouverneur voor ongeregeldheden in deze jaren
van politieke spanning bleek uiteindelijk ongegrond. Er waren wel veel mensen op de been die vaak te
24
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diep in het glaasje keken en nogal eens met elkaar op de vuist gingen, maar dat was niet anders dan in
vredestijd. De loting speelde nauwelijks nog een rol als podium van protest, maar daarmee werd het
belang van de gebeurtenis in het openbare en particuliere leven niet minder.
4.2. De loting in regels vastgelegd
Na de verdrijving van Napoleon bleef in Nederland en de meeste andere Europese landen de
rekruteringswijze met loting gehandhaafd. De autoriteiten beschouwden het loten als de meest eerlijke en
minst aanstootgevende manier van selecteren die ook door de bevolking als zodanig werd geaccepteerd.29
Eenieder moest dan wel in het bijzijn van de andere belanghebbenden volgens een bepaald procedé in
persoon zijn nummer kunnen trekken. Alternatieven als een plaatselijke verkiezing, of het aanwijzen van
(armlastige) burgers door een gemeentebestuur in samenspraak met de plaatselijke bevolking, waren
definitief van het toneel verdwenen. De toekomst van jongeren met de dienstplichtige leeftijd lag in
handen van de overheid en haar functionarissen die voor de organisatie van de loting verantwoordelijk
waren. Ook in Nederland werd de manier van loten om achterdocht te voorkomen tot in de puntjes
geregeld. De jaarlijkse loting voor de nationale militie vond in februari plaats, en vanaf 1893 in oktober.

Staat, aanwijzende de plaatsen, dagen en uren waarop in 1889 de loting voor het eerste militiedistrict van de
provincie Zuid-Holland plaatsvond. NAZH, Provinciaal Bestuur 1850-1945.

De provincies waren hiervoor verdeeld in militiedistricten en de commissarissen van de Koning hadden
de bevoegdheid deze weer onder te verdelen in kantons. Zo kende Zuid-Holland in de jaren 1880 vier
militiedistricten, waarvan achtereenvolgens de hoofdplaatsen waren: Den Haag, Rotterdam, Leiden en
Dordrecht.30 De vier districten waren door de commissaris in 28 militiekantons onderverdeeld. In de
hoofdplaatsen van de kantons vonden de lotingen plaats. Die kantons konden, al naargelang het
inwonersaantal van de gemeenten, bestaan uit een of meerdere gemeenten. Zo was Den Haag het eerste
29
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kanton van het eerste militiedistrict in Zuid-Holland, terwijl het tweede kanton van dit district bestond uit
Stompwijk, Veur, Zoetermeer, Zegwaart, Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. De keuze van de
betrokken autoriteiten voor de hoofdplaats van de loting binnen een kanton lijkt eerder te zijn gebaseerd
op een centrale ligging en een goede gelegenheid tot loten dan op de aantallen inwoners van de
verschillende plaatsen. Het kleine dorp Stompwijk was bijvoorbeeld de hoofdplaats in het tweede
kanton.31
Voor elke tot een kanton behorende gemeente werd afzonderlijk geloot en eenieder die daarbij betrokken
was, kon persoonlijk een nummer trekken. Als een loteling verhinderd was, diende in eerste instantie zijn
vader, moeder of voogd hem te vervangen en als ook zij niet konden, dan moest het lot worden getrokken
door de burgemeester of ambtenaar die de gemeente van betrokkene vertegenwoordigde. De
militiecommissaris, een door de koning benoemd militair functionaris, was verantwoordelijk voor de
rekrutering binnen een district, dus ook voor de lotingen. Hij werd geassisteerd door een officier, twee
onderofficieren en door een secretaris die door de gouverneur en later commissaris in de provincie werd
aangewezen.32 Ook moest de burgemeester of een raadslid uit de gemeente waarvoor werd geloot
aanwezig zijn om een lot te trekken voor de afwezigen. Bovendien moest hij erop toezien dat de juiste
persoon naar voren trad als zijn naam uit het inschrijfregister werd voorgelezen.33
De gemeente waar een loting plaatsvond, moest zorgen voor een geschikt gebouw. Meestal werd het
gemeentehuis aangewezen, maar ook schoolgebouwen of herbergen konden voor deze gelegenheid
worden gebruikt. De keuze van een herberg werd vaak genomen tot ongenoegen van de
militiecommissaris omdat het drankmisbruik in de hand zou werken. Ook het gebruik van
schoolgebouwen kon op kritiek rekenen omdat jongere kinderen daardoor in aanraking kwamen met
alcohol en vechtpartijen. Zo vroeg een militiecommissaris in 1888 aan de burgemeester van Rijnsburg of
er in zijn gemeente een geschikt gebouw voor de loting was. De reden hiervoor was dat de
militiecommissaris de loting voor het kanton, die in de jaren daarvoor in Noordwijk plaatsvond, in tweeën
wilde delen. Hij was de jaarlijkse vechtpartijen tussen de plaatselijke bevolking van Noordwijk en de
lotelingen uit Rijnsburg beu. De burgemeester van Rijnsburg antwoordde dat hij alleen een schoolgebouw
ter beschikking had, maar geen voorstander was van het gebruik daarvan: ‘de drie alhier aanwezige
scholen bestaan uit drie localen, die slechts door gedeeltelijk houten en glazen schotten van elkander zijn
gescheiden, voor het geval dat in en derzelve de loting zal worden gehouden, ook in de anderen geen
onderwijs zal kunnen worden gegeven, daar het eigenaardige gedruisch allicht voor de werkzaamheden
van den militiecommissaris verstorend zal zijn. Dat de p.m. 300 kinderen die zich als dan voor het
merendeel op straat zullen begeven, wel eenigszins hinderlijk zullen zijn, voor de goede orde is wel te
voorzien, te meer zoo men nagaat dat een honderdtal opgewonden lotelingen hunne nieuwsgierigheid zal
prikkelen’.34
De keuze van het gemeentebestuur van Hoogeveen voor een schoolgebouw leidde in 1867 tot een
ingezonden brief in de Provinciale Drentsche en Asser Courant. De briefschrijver beklaagde zich over de
baldadigheid en dronkenschap van “het jonge Hoogeveen”. De schuld lag volgens hem niet bij ouders of
voogden zoals daarvoor een plaatsgenoot in het weekblad voor Hoogeveen had beweerd, maar bij het
gemeentebestuur. Als voorbeeld noemde hij de gang van zaken bij de loting: ‘Dinsdag namiddag en
woensdag voormiddag werd bij den onderwijzer Henzems geen school gehouden. Waarom niet? Wel,
dinsdagmiddag moesten de banken weggeruimd worden, opdat woensdag in die school loting voor de
nationale militie kon worden gehouden. Wat, in een school! Daarom den kinderen het onderwijs
ontstelen! Wel zeker. Het klinkt wel wat Hottentotsch, maar de lieve jeugd moet toch iets van de
lotingspret zien, zij moet toch schreeuwen, dronken jongens naloopen, soms zien hoe men met elkander
handgemeen is’.35
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Herberg Het Blesse Paard in Stompwijk ca. 1915, waar in de negentiende eeuw lotingen voor het tweede kanton van het eerste
militiedistrict van Zuid-Holland plaatsvonden. Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg.

In 1889 publiceerde de redactie van een van Nederlands eerste geïllustreerde tijdschriften, Eigen Haard,
een artikel waarin de auteur een beeld van de gang van zaken tijdens de lotingen schetste: ‘als de maand
februari in aantocht is, geraakt de twintigjarige jongelingschap in een min of meer zenuwachtige
spanning, want dan is de loting in aantocht’. Op een goede morgen arriveert de militiecommissaris,
geëscorteerd door zijn secretaris en enkele onderofficieren: ‘In de groote steden gaan deze heeren
onopgemerkt voorbij; in de kleine plaatsen en dorpen wekken zij de nieuwsgierigheid van de schooljeugd
en worden zij door deze behoorlijk begeleid tot aan het raadhuis of de school, waar veldwachter en
politiedienaren reeds de vestibule vullen en de burgemeester met gevolg van secretaris en volontairs hen
opwachten’.36 Na een aantal plichtplegingen worden de loten in aanwezigheid van een aantal lotelingen
geteld, opgerold, nog een keer geteld, in een grote viskom gedaan en door elkaar geschud. Als alles in
orde blijkt, worden de jongens uit de eerste gemeente die moet loten naar binnen geroepen. Ze dienen hun
schoenen uit te doen om zich later te laten meten. Vervolgens moeten ze zich in een rij opstellen en stil
zijn. De aanwezigheid van veel lotelingen in een kleine ruimte zorgt soms voor ongemak in de raadhuizen
en scholen van plattelandsgemeenten ‘waar overjas en pet te hulp moeten komen tegen de koude en de
tocht, de boerenjongens zijn dan ook minder stil en gevoelen zich meer thuis. Hier zou een groote flesch
Eau de Cologne goede diensten bewijzen, want die plattelanders brengen veel zonderlinge odeurs mede,
vooral op een regendag’.37
Of ze nu in een plattelandsgemeente of in een grote stad lootten, overal werden de jongens nadat ze hun
schoenen hadden uitgetrokken door de militiecommissaris volgens de alfabetische lijst naar voren
geroepen. De militiecommissaris overtuigde zich er vervolgens in samenspraak met een lid van het
gemeentebestuur van dat hij de juiste persoon voor zich had door de loteling te vragen naar de namen van
zijn ouders of zijn geboortedatum. Als de antwoorden klopten met de gegevens in de inschrijfregisters en
de burgemeester of het lid van het gemeentebestuur geen bezwaar maakte: ‘dan mag de loteling een lot uit
de goudvischkom trekken, dat daarna overluid door de militiecommissaris wordt afgelezen’. Daarna werd
de jongen door een onderofficier uitgenodigd zich ‘onder de maat’ te plaatsen. De onderofficier noteerde
de lengte en uiterlijke kenmerken in het lotingsregister, waarna de loteling zich weer bij de
36
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militiecommissaris diende te melden om mogelijke redenen van vrijstelling als broederdienst of een
lichaamsgebrek op te geven: ‘en wanneer deze opgaaf door den burgemeester wordt bevestigd en
opgeteekend is, kan hij met zijn lot de deur uitgaan, en om gestommel en gedruisch in de zaal te
voorkomen, buiten zijn laarschen aan te trekken’.38 De negentiende-eeuwse lotelingen en hun ouders
zullen de geschetste gang van zaken door de verslaggever uit Eigen Haard hebben herkend. Er waren wel
enkele verschillen in de tijd en per plaats. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vormden elk
bijvoorbeeld een kanton en daar hoefden dus niet verschillende gemeenten na elkaar te loten. In deze
grote steden vonden de lotingen overigens ook niet op een moment plaats. De steden werden wegens hun
hoge inwonersaantal onderverdeeld in wijken en per wijk moesten de lotelingen op verschillende
tijdstippen hun lot trekken.
De militiecommissaris stond als verantwoordelijk functionaris voor de lotingen volop in de schijnwerpers.
Zowel de burgerlijke autoriteiten als de deelnemers met hun gevolg keken hem op de vingers. De
burgerlijke autoriteiten hadden niet altijd een hoge pet op van de militiecommissaris. Ze vreesden dat de
ouderdom van de hoofdofficier, die vaak op het eind van zijn carrière was benoemd, vergeetachtigheden
en vergissingen in de hand werkte. Zo schreef de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Daniël
Jacob van Ewijck van Oostbroek van de Bilt, in 1854 aan de minister van Binnenlandse zaken dat het
meestal oudere officieren waren die: ‘zich bevinden op het tijdstip hunner benoeming op eenen leeftijd,
waarin het moeyelijk wordt om zich de noodige wetenschap eigen te maken, ten aanzien van de hem
opgedragen zaak’.39 De lotingen vergden veel organisatievermogen en schrijfwerk dat met een grote mate
van accuratesse moest gebeuren.
Een tweede reden waarom het optreden van deze officieren, die tenminste de rang van luitenant-kolonel
bezaten,40 zo in de belangstelling stond, was dat de loting voor de deelnemers en hun familie vaak een
eerste kennismaking met de militaire stand betekende. De commissarissen, die gewend waren aan de
bevelvoering en ruwe omgangsvormen van het soldatenleven, hadden soms moeite zich aan de nieuwe
omstandigheden aan te passen. Onder lotelingen en hun ouders kon dat irritatie opwekken. Zo hekelde een
loteling uit Vledder in 1871 in een ingezonden brief in de Provinciale Drentsche en Asser Courant het
botte optreden van de functionarissen die de draak hadden gestoken met lichaamsgebreken van
lotelingen.41
De burgerlijke autoriteiten waren niet helemaal ten onrechte gevoelig voor een dergelijke te ‘militaire’
benadering van de lotelingen door de militiecommissaris. In 1847 was bijvoorbeeld het optreden van een
militiecommissaris de aanleiding geweest voor een kritisch artikel over de dienstplicht dat in een aantal
Groningse kranten werd gepubliceerd. De inleiding van het stuk luidde: ‘zonder de wet op de conscriptie
te willen beoordelen, en zelfs geloovende, dat dezelve een noodzakelijk kwaad is, is het echter
ontegenzeggelijk, dat het eene harde, het ouderlijk hart diepgrievenden en niet door allen gelijkelijk
gedragen wordende wet is’. Hierna volgde een uitgebreid verslag van de loting in Middelstum waarin de
commissaris zich volgens de schrijver flink had misdragen. Nadat zijn zoon onheus was behandeld omdat
hij een bril droeg, vroeg de commissaris aan een andere loteling ‘of hij niet onecht was geboren, waardoor
deze genoodzaakt werd, dit voor het publiek te erkennen’. Een derde loteling had de commissaris gemeld
dat hij een broer in dienst had. De commissaris had hierop met norse stem gevraagd “volbragt?”. De
loteling dit niet verstaande antwoordde niet. Andermaal vroeg de Chef: “ik zeg volbragt?” Weder geen
antwoord, en werd de loteling geheel verlegen; waarop de heer van Duinen zeide: “Kolonel hij verstaat
het niet, zal ik hem vragen?”en toen deze vroeg of zijn broeder zijn tijd had uitgediend, antwoordde hij
dadelijk, dit verstaande, daarop, innig verblijd uit zijne verlegenheid te zijn gered’. In het artikel kwamen
nog enkele vermeende grofheden van de commissaris aan bod en dat terwijl volgens de schrijver de
wetten toch met bescheidenheid moesten worden uitgevoerd: ‘en dit is de wil van het gouvernement, hoe
veel te meer betaamt het dan niet de uitvoerders der wet op de loting der nationale militie, dezelve met
bescheidenheid en menschelijkheid uit te voeren, en niet de ontroerde ouders, grievende te honen en de
lotelingen erger dan beesten te behandelen’.42 Het artikel viel niet alleen in een aantal Groningse kranten
te lezen, een week later werd het ook in de Vlissingsche Courant gepubliceerd. Zowel de koning, de
ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie als de gouverneur namen de zaak uiterst serieus: het
38
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optreden van de militiecommissaris was voor een kritische vader aanleiding om de overheid in diskrediet
te brengen. Er werd zelfs geopperd om de auteur, een kantonrechter genaamd Anthonius Beckeringh,
gerechtelijk te vervolgen. Maar op aanraden van de procureur-generaal in Groningen werd hier vanaf
gezien.43
De militiecommissaris kreeg op allerlei manieren met een kritisch publiek te maken. Soms leidden
lotingen zelfs tot reacties die voor de oude officier moeilijk te bevatten zullen zijn geweest. Zo bleek in
het Zeeuwse Goes in 1874, toen het opkomend socialisme in de kleine provinciesteden nog nauwelijks
van betekenis was, dat een onderscheid des persoons op basis van de achtergrond van deelnemers irritatie
kon wekken. De deelnemers waren blijkbaar eerder dan normaal geprikkeld bij een ongelijke behandeling
vanwege het belang dat ze hechtten aan een eerlijke en doorzichtige loting zonder onderscheid van rang of
stand. In de Goessche Courant van 5 maart 1874 beklaagde een briefschrijver zich erover dat twee
lotelingen van goede komaf door de commissie met alle egards waren behandeld ‘om zich neer te vleien
op het zachte kussen van een stoel, geplaatst nevens de commissie binnen de balie, en door eene andere
deur waren uitgelaten, terwijl de anderen achter de balie moeten blijven staan’. Hij vond dit
onrechtvaardig bij een gebeurtenis waar iedereen toch dezelfde rechten had, als loteling gelijk stond en als
gemeentebroeder behandeld diende te worden.
Het doen en laten van de militiecommissaris en zijn secondanten werd door het publiek en de autoriteiten
dus scherp in de gaten gehouden. De precieze omschrijving van de procedure in de wetten en besluiten en
het vaste stramien volgens welke de lotingen verliepen, moesten de betrokkenen de indruk geven dat op
eerlijke manier werd bepaald wie wel en wie niet in de nationale militie moest dienen. Wantrouwen over
de wijze van loten was iets dat de autoriteiten niet konden gebruiken bij alle onrust waarmee een loting
toch al gepaard ging. Er werd sterk gelet op een strikte naleving van de regels om achterdocht bij het
publiek vermijden. De verantwoordelijke militiecommissaris moest dus secuur te werk gaan. In het
vervolg van dit hoofdstuk zal blijken dat klachten over mogelijke vergissingen, gesjoemel of
procedurefouten, hoe klein ook, nogal eens leidden tot uitvoerige correspondenties en herlotingen. De
deelnemers ondergingen de lotingen over het algemeen niet apathisch en lieten van zich horen bij
(vermeende) procedurefouten van militiecommissarissen en hun secondanten.
4.3 Bovennatuurlijke krachten en bedrog
Tijdens de loting diende de militiecommissaris iedere schijn van partijdigheid te vermijden en mocht
hij in de drukte zijn aandacht niet laten verslappen. Het minste of geringste foutje kon de aandacht
trekken van achterdochtige en bijgelovige deelnemers, die oprecht geloofden dat iedere handeling die
afweek van de regel invloed kon hebben op de uitslag van de loting. Op het platteland, maar ook in de
steden, kozen de meeste jonge mannen er daarom voor in eigen persoon aanwezig te zijn. In 1873 schreef
een militiecommissaris in Zuid-Holland bijvoorbeeld dat voor Den Haag 231 jongelingen en voor Delft
40 jongelingen niet aan de loting hadden deelgenomen en hij vond dat aanzienlijke aantallen.44 Dat was
een veelzeggende opmerking, want voor de loting in Den Haag waren meer dan 1000 deelnemers
ingeschreven. Er namen dus bijna 800 jongens wel deel. En in de Delftsche Courant van 19 februari 1873
stond over de loting voor de stad in dat jaar te lezen: ‘uitgesproken de oudste zoon van weduwe Norden
(de weduwe met twaalf kinderen voor wie deze dagen liefdegaven werden ingezameld) heeft heden alhier
voor de nationale militie geloot. Opmerkelijk mag het genoemd worden, dat juist aan hem, die als de
tegenwoordige kostwinner van dat gezin zoo zeer de behoefte heeft aan een vrijstelling van de militaire
dienst, het hoogste nummer (176) is ten deel gevallen, zodat hij ongetwijfeld de wapens niet zal hoeven te
dragen’. Het bericht geeft aan welke emotionele betrokkenheid een loting kon oproepen, maar ook dat 136
jongens deelnamen aan de loting in 1873. Er waren immers, zoals hiervoor vermeld, 40 jongens niet
komen opdagen. In zowel Delft als Den Haag koos dus ongeveer drie vierde deel van de jongens ervoor
zelf hun lot te trekken.
Ook is er iets te zeggen over het aantal jongens dat daadwerkelijk aanwezig was bij de loting in het
Zeeuwse Goes, de kleine handelsstad in een agrarische streek. In de Goessche Courant werd jaarlijks op
de dag na de loting de uitslag gepubliceerd. Een aantal jaren stond daar ook de lengte van de meeste
lotelingen bij vermeld. Aangezien de lotelingen die aanwezig waren nadat ze hun nummer trokken onder
43
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de meetlat gingen, is voor deze jaren dus duidelijk hoeveel jongens de gang naar het raadhuis maakten.45
Zo werd in 1883 bij 56 van de 73 lotelingen de lengte vermeld en in het jaar daarna bij 53 van de 71
lotelingen.46 Deze getallen liggen dus opvallend dicht bij het eerder genoemde drie vierde deel van het
totaal voor Den Haag en Delft. De opkomst bij de lotingen lijkt over het algemeen goed te zijn geweest. In
Limburg lag het percentage lotelingen dat verscheen zelfs nog wat hoger. Een steekproef van W.J.M.J.
Rutten in een eerder genoemd artikel over het verband tussen de levensstandaard en de lengte van
Limburgse lotelingen toont dat van 2.630 Limburgse lotelingen tussen 1815 en 1912 er slechts 416
(15,8%) hun nummer door een gemachtigde lieten trekken.47
Een eigen steekproef in het lotingsregister van het derde militiedistrict, twaalfde militiekanton Zuid
Holland in 189348, geeft een overeenkomstig resultaat:
Plaats
Leiden
Leiderdorp
Zoeterwoude
Oegstgeest

lotelingen
410
43
50
30

afwezig
113
12
10
6

in %
27,6
27,9
20,0
20,0

Het percentage jongens in de studentenstad Leiden met omringend platteland dat afwezig was tijdens
lotingen bevestigt opnieuw de aantrekkingskracht van het deelnemen aan de lotingen. Het overgrote deel
van de lotelingen trok ook in deze regio zelf zijn lot, en er waren hier eveneens nauwelijks verschillen
tussen platteland en stad. De percentages zijn des te opmerkelijker als bedacht wordt dat veel van de
deelnemers van tevoren al wisten dat ze vrijgesteld waren omdat ze enig zoon waren, al een broer in
dienst hadden, een lichaamsgebrek kenden, of te klein waren. De wetgever hield blijkbaar rekening met
een valse hoop die onder de bevolking leefde. Er waren lotelingen en ouders die geloofden dat een bus of
pot met alle loten voor de jongens die waren ingeschreven meer kans gaf op een niet-dienstplichtig
nummer, dan een bus of pot die was gereduceerd tot de loten voor de jongens van wie van tevoren al was
vastgesteld dat ze geen recht op een vrijstelling hadden.49
Een onderscheid tussen het aantal deelnemers van het platteland of de stad was er nauwelijks, maar wel
lijkt een sociale scheidslijn te hebben bestaan. Zo bevonden zich in Leiden zes studenten en vier
gymnasiasten onder de ingeschrevenen. De militiecommissaris kreeg van hen alleen een gymnasiast onder
ogen. Dit wil overigens niet zeggen dat de lotingen uitsluitend het speelterrein van de lagere volksklassen
waren. Veel kantoorbedienden, maar ook onderwijzers en de genoemde gymnasiast trokken zelf hun lot.
Tenslotte is nog opvallend dat er twee Jehovagetuigen waren onder de ingeschrevenen die zich tijdens de
loting lieten zien. Misschien dat het verlangen een hoog nummer te trekken vanwege hun godsdienstige
overtuiging hierbij een rol speelde.
Niet alleen de ingeschrevenen maar ook de autoriteiten stelden er trouwens prijs op dat de betrokkenen
zelf bij de loting aanwezig waren. De eerste lotingen voor de koninklijke Franse milities van voor de
revolutie hadden al het belang van openbare lotingen laten zien. De autoriteiten waren beschuldigd
van partijdigheid omdat ambtenaren zelf de loten hadden getrokken en zonder omstanders eerst inzage
te geven de uitslag onder het publiek bekend hadden gemaakt. 50 De Franse autoriteiten waren daarom
snel van deze manier van loten afgestapt. Ze kwamen tot het besef dat een openbare en transparante
manier van handelen meehielp om rellen te voorkomen. Ze hadden geen ongelijk. Zo brak bijna een
eeuw later de bloedigste na-Napoleontische conscriptierel niet bij toeval uit in New York na besloten
lotingen. De lotingen waren in 1863 georganiseerd omdat de federale regering van Abraham Lincoln
45
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tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog door een gebrek aan vrijwilligers voor het noordelijk leger
gedwongen was mannen voor de verplichte dienst op te roepen. In New York vond de loting op
zaterdag 11 juli plaats in een niet openbare bijeenkomst in het kantoor van de provoost-generaal. Pas
de volgende dag lazen de Newyorkers de 1236 namen van de mannen die waren getrokken. Hoewel
vooral sociale, politieke en raciale problemen aan de rellen ten grondslag lagen, had de besloten loting
er bepaald niet aan bijgedragen om de rust te bewaren.51 In heel het Noorden was het onrustig. De
Nederlands emigrant Pieter Lankaster uit Vlissingen, die zich in 1850 in Milwaukee had gevestigd,
schreef aan zijn Nederlandse familie over de onrust tijdens de lotingen. Hij had weinig met de
Amerikaanse methode op: ‘The lottery is conducted quite differently here than it is in Holland (…)
Here, when a person’s name is drawn, he is given notice to appear before the lottery committee within
five days and he is then transported to the camp immediately. You can easily imagine how depressing
it must be for a man with a wife and children who must leave everything behind while giving himself
over to be armed and sent off to battle - and with little hope of returning.52 In de Nederlandse pers was
weinig tot geen aandacht voor de rellen in Amerika. Een militiecommissaris in Zuid-Holland zal in
1877 daarom niet de gebeurtenissen in New York voor ogen hebben gehad, maar bevestigde wel het
belang van openbare lotingen voor de betrokken autoriteiten toen hij schreef: ‘aangezien de
ingeschrevenen altijd er nog al op gesteld zijn zelve te trekken, houdt zulks hen wat intoom’.53
Tot het eind van de eeuw bleven deelnemers veel belang hechten aan het bijwonen van de loting. Zo
vroeg de redactie van de Goessche Courant zich in 1893 naar aanleiding van lotingrelletjes in
Wageningen af of de lotingen niet anders georganiseerd moesten worden. Ze was niet voor de
mogelijkheid om de loten voortaan door de plaatselijke of militaire autoriteiten te laten trekken en
geloofde dat het idee tachtig jaar te laat kwam, omdat er geen zaak viel te bedenken: ‘waarbij zoozeer de
volkomen overtuiging moet bestaan, dat alles eerlijk en naar recht geschiedt als de loting voor de
nationale militie. In vele gevallen toch is de militiedienst van zeer veel invloed op het volgend leven en
derhalve voor velen een de gewichtigste gebeurtenissen. Bovendien is de loting voor de nationale militie
nu eenmaal eene bij ons volk niet populaire instelling. Mocht men nu niet eens meer zelf een noodlottig
nummer uit de bus halen, waardoor men dan toch nog eenigszins zich zelf als de oorzaak van den
ongunstige afloop mocht beschouwen, er zou ongetwijfeld een wantrouwen in de zaak ontstaan, die den
tegenzin sterk zou doen toenemen’.54 Het geloof dat iedereen zijn lotsbestemming moest kunnen bepalen
door eigenhandig een nummer te trekken leefde dus sterk. Zo sterk zelfs dat het een belangrijke reden
bleef om iedereen, vrijgesteld of niet, aan de loting te laten deelnemen. In de laatste jaren van de
negentiende eeuw kwam er wel kritiek. In de pers verschenen stukken waarin werd geopperd dat de
organisatie van de lotingen een stuk eenvoudiger zou kunnen als de keuringen en vrijspraken voor de
lotingen plaats zouden vinden. Er zou dan bovendien nauwelijks kans op ongeregeldheden zijn omdat
veel minder mensen op de been waren.55 Maar de overheid hield om het oude volksgeloof te ontzien
vooralsnog vast aan het oude stramien van loten. Pas in 1912 zou de loting worden vereenvoudigd op de
manier waarop in gedeelten van de pers al zo lang was aangedrongen.
De Britse historicus David M. Hopkin kent in zijn studie over Lotharingen met gevoel voor theater een
sacramentele betekenis toe aan het in persoon loten. Volgens hem accepteerde de loteling symbolisch het
recht van de staat om over zijn lot te beslissen door in persoon een nummer te trekken en het vervolgens
aan de overheidsfunctionaris, de sub-prefect te overhandigen: ‘As in oaths and in tests in other initiations ,
he demonstrated his obedience to the initiator and the authority he represented. It was done before a
congregation of representatives of authority, including those from his own community, who were
witnesses to his acceptance and who were thus buttressed in their own authority’.56 De sub-prefect speelde
volgens Hopkin bij dit alles een rol die kan worden vergeleken met die van een officiant, een priester in
zijn bediening.
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Het belang van lotingen – sacramenteel of niet – als ontmoetingsplaats tussen overheid en burger en
moderniteit en traditie is onmiskenbaar. Overheidsfunctionarissen hadden er veel tijd en inspanningen
voor over om de wet- en regelgeving strikt uit te voeren. De deelnemers hechtten veel waarde aan het
zelf trekken van een nummer, en daarbij speelde voor en tijdens het gebeuren aloud bijgeloof een
belangrijke rol. Er waren vele gebruiken in omloop in de hoop een ‘goed’ lot te trekken. In België en
Frankrijk geloofden velen dat een gewijde medaille, hemd, zakdoek of Hubertusbrood, het beeldje van
een heilige, een stompje Paaskaars of nagel het ongeluk zouden bezweren. Al even krachtig waren de
kralen van een stukje rozenkrans, de naald waarmee een doodshemd was genaaid of een zakje zout
of het vlies van de onvolgroeide schedel van een zuigeling. Anderen gingen te rade bij een
waarzegster of kaartlegster. Ook niet gewijde voorwerpen speelden hun rol, zoals een munt met kruis,
stukjes navelstreng en gedroogde moederkoek.57 In Nederland kwamen dergelijke vormen van
bijgeloof eveneens voor. Een inwoner uit het Gelderse Laren schreef in de twintigste eeuw: ‘door de
geringe ontwikkeling in vroeger dagen, hechtte men aan allerlei bijgeloovige middeltjes, om toch maar
een vrij nummer te trekken, waarbij ’t dikwijls zaken betrof waar de loteling zelf niet van afwist’.58 En
inderdaad, zelfs in het streng calvinistische Staphorst was bij sommige lotelingen, zonder dat ze het
wisten, een klavertje vier of een boekweitkorrel in hun kamisool genaaid. ‘Dat hadden de huisgenoten
stiekem gedaan en dat betekende geluk’.59 Opvallend is een artikel uit 1929 in de Nieuwe Tilburgsche
Courant, een jaar nadat de plaatselijke lotingen waren afgeschaft. Het artikel gaat over gebruiken in
vroegere dagen. Naast de rituelen die met de bekende mijlpalen van het leven: geboorte, huwelijk en
sterfte, gepaard gingen, komt verder alleen de loting ter sprake. Volgens de krant werd deze:
‘gewoonlijk door bijgelovige praktijken voorafgegaan. De loteling of zijn familieleden – vooral de
moeder – riepen verscheidene heiligen aan, stopten amuletten in de kleren, of togen ter beevaart’.60
4.4. Procedurefouten en gesjoemel
De militiecommissaris moest dus niet spotten met de regels bij zoveel geloof in invloeden van buitenaf die
de uitslag van de loting konden beïnvloeden. De laconieke manier waarop de militiecommissaris voor het
Friese Oostdongeradeel in 1861 met een vergissing tijdens de loting voor 119 inwoners van deze plaats
met de dienstplichtige leeftijd omging, leverde dan ook maar liefst vijftien bezwaarschriften op. Toen de
trekking ten einde liep, bleek dat er nog twee nummers aanwezig waren terwijl er nog drie lotelingen
moesten trekken. De militiecommissaris meende de fout tot ongenoegen van de meeste deelnemers te
kunnen herstellen door het hoogste nummer 120, dat hij oorspronkelijk vanwege een vermeend
overlijdensbericht buiten de loting had gelaten, weer op te rollen en bij de twee overige in de glazen fles te
stoppen. Het is opmerkelijk hoeveel pennen een dergelijk voorval toen in beweging kon brengen. De
commissaris van de Koning berichtte over het gebeuren aan de minister van Binnenlandse Zaken. De
minister deed vervolgens zijn beklag bij de commissaris over ‘de laakbare handelswijze van de
militiecommissaris’. Volgens hem waren niet alleen de vijftien adressanten maar alle lotelingen de dupe
van het gebeuren omdat ze verstoken waren gebleven van de kans ‘het meest van de oproeping
verwijderde nummer te kunnen trekken’.61 Ook het gemeentebestuur van Oostdongeradeel was bij de
zaak betrokken. Uiteindelijk werd besloten de loting te vernietigen en een nieuwe loting te laten
plaatsvinden. Dit laatste leidde weer tot een adres van zes lotelingen aan de Tweede Kamer omdat ze bij
de eerste loting een niet dienstplichtig nummer hadden getrokken en nu bij de tweede loting wel hadden
ingeloot. 62 De Kamer stelde een commissie in om de zaak te onderzoeken. Deze commissie vond dat
zowel door de militiecommissaris als het ministerie fouten waren gemaakt, maar berustte in de beslissing
die de minister van Binnenlandse Zaken ondertussen had genomen om de zes lotelingen alsnog vrij te
stellen.63 Een oorzaak voor de gelaten houding van de commissieleden was dat de meningen verdeeld
waren over een interpretatie van de militiewet.
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Een ander voorbeeld van de vereiste oplettendheid bieden de gebeurtenissen tijdens de loting in Sliedrecht
in 1886. In dit geval werden, in tegenstelling tot het voorval in Oostdongeradeel, problemen voorkomen
door het zorgvuldige optreden van de militiecommissaris. Hij was althans zelf die mening toegedaan. Van
de zijde van de lotelingen werd bezwaar gemaakt over de gevolgde procedure omdat twee neven Hendrik
en Gerrit Romijn elkaars nummer hadden getrokken: toen Gerrit werd opgeroepen kwam Hendrik naar
voren en trok nummer 20 en andersom trok Gerrit het nummer van Hendrik (nummer 70). De
militiecommissaris kwam met de volgende verklaring over de naamswisseling: ‘dat bij de loting voor de
Nationale Militie voor en te Sliedrecht gehouden, de ingeschrevenen zijn afgeroepen in de volgorde
zooals ze in de alphabetische naamlijst voorkomen.
Dat die oproeping door mij altijd hoogst duidelijk geschiedt en op de identiteit byzonder acht wordt
geslagen, vooral bij gelijkluidendheid van de geslachtsnamen waarvan in de alphabetische lijst door mij
reeds een merkteeken bij die namen gesteld wordt, die byzonder aandacht verdienen, opdat dan herinnerd
worde bij herhaling af te vragen of de voorgekomene de werkelijk opgeroepene is.
Dat deze wijze van handelen ook bij Gerrit en Hendrik Romijn heeft plaatsgevonden, lijdt geen twijfel.
Indien er dus verschil bestaat of de werkelijk opgeroepen persoon geloot heeft, moet door mij in deze aan
een opzettelijk bedrog of kwader trouw gedacht worden.
Als vertrouwelijke mededeling acht ik het niet onwaarschijnlijk dat of dronkenschap bij de loting of een
opzettelijk socialistisch bedrog in deze in het spel is’.64
De aandacht voor een eerlijke en zorgvuldige loting ging zelfs zover dat de kwaliteit van de
lotingsbiljetten onderwerp van discussie kon zijn. In 1888 was de militiecommissaris van het tweede
district in Zuid-Holland niet erg te spreken over de biljetten. Nummer twintig ontbrak en hij vond de neus
van het cijfer vier zo flauw afgedrukt, ‘ja soms zelfs geheel ontbrekend, waardoor het kwalijk van het
cijfer één was te onderscheiden’. 65 Ook de burgemeester van Leiden toonde zijn twijfel over de kwaliteit
van de lotingsbiljetten in een brief aan de commissaris van de Koning uit 1886: ‘de lotingsnummers lieten
dit jaar in meer dan één opzicht te wenschen over. Persoonlijk is mij gebleken dat het soort papier te dun
en het model te klein was om behoorlijk te worden opgerold. Het gevolg daarvan was dat de no's voor of
na de trekking, bij het afnemen van de ringetjes, scheurden, en dat in een ander geval voor de trekking
duidelijk te zien was welk nummer het rolletje inhield of althans uit hoeveel cijfers het bestond, welk een
en ander de onpartijdigheid van de loting, in het oog der belanghebbenden, tamelijk in gevaar bracht en in
verschillende gemeenten tot niet geheel ongegronde klachten aanleiding gaf’.66 In datzelfde jaar was het
ook in Amsterdam misgegaan met de biljetten, zo blijkt uit de volgende woorden van de
militiecommissaris in het eerste militiedistrict van Zuid-Holland: ‘In verband met hetgeen bij de loting in
Amsterdam is gebeurd, komt het mij wenselijk voor dat er maatregelen genomen worden opdat de
volgende lichtingen ook de lotingsbilletten alleen op één en dezelfde maat worden afgesneden; sinds
verscheidene jaren heb ik reeds voor mijn district geen billetten meer ontvangen die van vroegere jaren
nog waren overgebleven. Het benuttigen van dit overschot kan alleen de oorzaak zijn dat men elders
nummers van verschillende kleuren heeft gebruikt’.67
De militiecommissaris wees niet voor niets op het voorval in Amsterdam om zijn woorden kracht bij te
zetten. Daar hadden vergeelde lotingbiljetten namelijk tot veel rumoer geleid en de pers gehaald. De
Amsterdamsche Courant schreef uitvoerig over de kwestie en leek op de hand van de ouders van
lotelingen die een verzoekschrift bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hadden ingediend om de
loting ongeldig te verklaren. De ophef was ontstaan omdat oude biljetten die wat gelig waren lage
nummers hadden en hoge nummers op smetteloos witte biljetten waren gedrukt. Volgens de adressanten
was een aantal lotelingen hiervan op de hoogte geweest. De beschuldigende vinger ging daarbij vooral uit
naar de ‘Israëlieten’ die hadden geloot. Ook de Amsterdamsche Courant insinueerde dat bedrog een rol
had gespeeld, maar dan bij een andere groep zondebokken. Op 20 februari 1886 stond in de krant te lezen:
‘Onder de jongens uit het Diaconie Weeshuis moet het bekend geweest zijn, dat er bij de jongst gehouden
loting voor de Nationale Militie, naar verkiezing, hooge en lage nummers te trekken waren. Een hunner,
die gaarne het vaderland als militair wilde dienen, zeide: “ik neem een geel papiertje, dan ben ik bakker
an”, en hij trok een nummer12 tusschen de 1300. Eenige zijner collega’s, minder vaderlandslievend,
pakten witte briefjes en…loten vrij’. Ruim een week later kwam de krant op de zaak terug. Zij vond dat
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de loting nietig moest worden verklaard, los van de vraag of bedrog in het spel was of niet. Het was al
voldoende dat de onregelmatigheid van invloed op de loting kon zijn geweest.68 Alle ophef leidde
uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat. Het bezwaarschrift dat van 184 handtekeningen was voorzien
en de steun had van de Amsterdamsche Courant kon Gedeputeerde Staten van Noord-Holland niet
overreden de loting nietig te verklaren.69
De autoriteiten maakten fouten, maar hadden ook wel degelijk rekening te houden met moedwillige
tegenwerking van de deelnemers. Dit bleek al uit de eerder beschreven gebeurtenis tijdens de loting van
1886 in Sliedrecht. Vooral voor deelnemers die een dienstplichtig nummer trokken, was het verleidelijk
de loting in de war te sturen of de kleinste onvolkomenheid in eigen voordeel te gebruiken. Een
afgewezen bezwaarschrift als dat van een zekere N.P. Smits indiende na de loting van 1892 in Vinkeveen
was niets bijzonders. Hij maakte bij Gedeputeerde Staten van Utrecht bezwaar tegen de loting. Er waren
veertig jongens aanwezig, terwijl er slechts negenendertig loten te trekken vielen. Uit navraag van
Gedeputeerde Staten bij de militiecommissaris en de gemeente bleek dat er inderdaad veertig deelnemers
waren geweest, maar dat zich daaronder een persoon had bevonden die niet voor de gemeente was
ingeschreven en dus niet had geloot. Het voorval had in zijn geheel niet tot onrechtmatigheden geleid die
invloed hadden op de uitslag van de loting.70
Ook in het Limburgse Heerlen trachtte een deelnemer die was ingeloot op weinig overtuigende manier
een herloting te forceren door zich te beroepen op een procedurefout. In 1886 diende de loteling, H.H. van
Ommerling, een bezwaarschrift in omdat een ander in zijn plaats een nummer had getrokken, en dat
volgens hem ‘terwijl de militiewet duidelijk en stellige voorschriften gegeven heeft omtrent de wijze,
waarop de loting der ingeschrevenen plaats moet hebben’. De militiecommissaris voor Heerlen dacht het
zijne van het optreden Van Ommerling, en niet ten onrechte. Hij antwoordde Gedeputeerde Staten dat de
loting naar de letter der wet had plaatsgevonden: ‘bij iedere loting die plaats had werden telkens zes
lotelingen in alphabetische volgorde geroepen om tegen mij voor plaats te nemen op eene bank en zich
daar van hun schoeisel te ontdoen, waarna zij nogmaals één voor één in alphabetische volgorde met naam
en voornamen door mij werden opgeroepen om hun nummer te trekken. Dit had nu ook plaats. Van
Ommerling, no. één zittende op de bank werd door mij opgeroepen en mijne vraag “of hij Van
Ommerling was” bevestigend beantwoord. Hij trok het nummer 10 dat onmiddellijk in de daartoe
bestemde registerlijsten werd ingeschreven’. Na Van Ommerling riep de commissaris vervolgens een
zekere Palmen op. Deze, noch zijn vader, noch zijn moeder, bleken aanwezig, waarop de burgemeester
het nummer 31 voor hem trok. Het bezwaar van Van Ommerling hield in dat hij niet zelf nummer 10
getrokken had, maar dat Palmen dat in zijn plaats had gedaan. De militiecommissaris stelde waarschijnlijk
niet ten onrechte zijn vraagtekens bij de gang van zaken zoals Van Ommerling die voorstelde. Als het
voorval immers op die manier had plaatsgevonden: ‘was dit zoo geweest dan zoude de Burgemeester dit
hebben moeten zien, en de overige lotelingen die met hem op de bank gezeten waren zouden er wel zijn
tegen opgekomen dat een ander trok toen zijn nummer werd opgeroepen. Ik houd het er derhalve voor, dat
er andere beweegredenen bestaan hebben om dit misverstand te doen plaatshebben, ofschoon er niets te
bewijzen valt’.71
De beschreven incidenten stonden niet op zichzelf. De militiecommissaris had als verantwoordelijk
persoon structureel rekening te houden met personen die bewust de loting in de war probeerden te
sturen. Dat blijkt ook uit een ander Limburgs bezwaarschrift. Een jongen met de naam ‘De Man’ was
ten onrecht als ‘Deman’ ingeschreven en had daarom tot zijn grote ongenoegen eerder moeten loten.
Naar aanleiding van het voorval schreven burgemeester en wethouders van Venlo: ‘overigens moet het
niet bevreemden, dat hij die een ongunstig nummer heeft geloot, indien hij een zogenaamd
rechtskundig adviseur kan vinden, die hem voorspiegelt, dat de loting, die voor hem ongunstig uitviel,
voor vernietiging vatbaar is, niet nalaat, hoe ongegrond dat advies ook zijn moge, de noodige stappen
te doen, om die vernietiging te verkrijgen.
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Wij mogen echter niet ontveinzen, dat het ons onbegrijpelijk is, dat iemand op het denkbeeld is
kunnen komen, om tegen eene loting, waarbij zelfs niet de geringste onregelmatigheid heeft
plaatsgehad, tot indiening van een dergelijk bezwaarschrift te adviseren’.72
In veel van dit soort gevallen was het als bij de inschrijvingen. Tijdens de lotingen konden er ondanks
alle standaardprocedures en voorzorgsmaatregelen vergissingen worden gemaakt. De kleinste fout of
nalatigheid van een militiecommissaris of één van zijn secondanten werd door deelnemers en
omstanders aangegrepen om klachten en verzoeken om herloting in te dienen. Enerzijds speelde
hierbij het bijgeloof een rol dat invloeden van buitenaf de loting konden beïnvloeden. Anderzijds
hechtten de deelnemers er veel waarde aan dat iedereen een gelijke kans had om zelf een hoog
nummer te trekken. Er was een groep lotelingen die van deze gevoeligheden dacht te kunnen
profiteren door onvolkomenheden uit te lokken of te verzinnen nadat ze een laag dienstplichtig
nummer hadden getrokken. Een herloting zou een nieuwe kans geven. Het was voor de autoriteiten
moeilijk te bepalen of lotingen als gevolg van fout handelen van een militiecommissaris en zijn
secondanten of door manipulatie van deelnemers niet volgens de voorschriften waren verlopen. Voor
de functionarissen die bij de loting waren betrokken, waren geforceerde onvolkomenheden moeilijk te
bewijzen en straffen werden dan ook nauwelijks uitgedeeld. Een uitzondering vormt een grote zaak en
een ernstige vorm van bedrog in de jaren 1820 waarbij de daders wel op heterdaad zijn betrapt.
De zonderlinge gebeurtenis speelde zich in 1825 af in het Gelderse Zevenaar en doet denken aan het
voorval met de verkleurde lotingbiljetten in Amsterdam ruim zestig jaar later. Het verschil was alleen
dat hier wel degelijk vals spel werd gespeeld. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen werden de
autoriteiten in dit Gelderse plaatsje op een slinkse manier om de tuin geleid. Een rapport van de
gouverneur van de Koning in Gelderland toonde dat de lotingbiljetten met een hoog nummer anders
waren opgerold dan de biljetten met een laag nummer. Volgens de commissaris was een en ander als volgt
te werk gegaan: ‘dat, wanneer de militie-commissaris tot de loting zal doen overgaan, hij het, reeds
vroeger in gereedheid gebragte, pakketje met loting-nummers, in tegenwoordigheid van de leden van het
Bestuur, bij de loting assisterende, van den geëmploieerden, hem ter assistentie toegevoegd, den officier,
de twee onder-officieren, en de lotelingen opent, – elk nummer afzonderlijk proclameert, aan de
lotelingen vertoont en vervolgens aan den ( …) officier en onder-officieren successivelijk ter vouwing of
rolling overgeeft ( …) De alzoo gerolde nummers worden door hem, die dezelve opgerold heeft, in een
ringetje gestoken, en in een zoogenaamd vischglas, op den tafel staande, geworpen’. Daarna werden de
loten nog een keer goed geschud, en zo lijkt deze gang van zaken op het eerste gezicht niet sterk af te
wijken van de secure manier van loten zoals die een aantal decennia later in het blad Eigen Haard werd
beschreven. De gouverneur van de Koning in Gelderland schreef dan ook: ‘op deze wijze worden, zooals
uwedelgestr. zal toestemmen, alle bij de wetgevorderde formaliteiten in acht genomen’. Maar volgens de
commissaris was dat in dit geval schijn, want, ‘stelle het geval, dat er onder de personen, door welke deze
lotingnummers worden opgerold er een is, die de hoogere nummers toerolt op eene bijzondere wijze’. Dat
laatste was gebeurd en de militiecommissaris en de andere buitenstaanders hadden het niet gezien. De
oplettende loteling die van tevoren over de oproltruc was ingelicht, wist echter wel beter. Hij kon: ‘door
het glas heen, dikwijls reeds de billetten onderscheiden, welke hem convenieren, en anders op het gevoel
de goede keuze doen’.
Hoewel niemand het bedrog tijdens de loting opmerkte, kwam de waarheid daarna toch snel aan het licht
omdat een aantal betrokkenen zijn mond voorbij praatte. De schuldigen werden gearresteerd en er volgde
een grootscheeps onderzoek. Hieruit bleek dat in voorgaande jaren ook in de omliggende militie-kantons
Wamel, Kesteren en Huissen op een dergelijke wijze was gesjoemeld. Een ambtenaar die met het
onderzoek was belast had bijvoorbeeld een zekere Bogers uit Duiven ondervraagd. Deze vertelde hem
`dat hij in 1824, niet lang voor de loting bij den kastelein Bernt Roelen op den markt te Arnhem een glas
genever of bier drinkende gehoord had dat er een middeltje gebruikt werd om bij de loting der nationale
militie een hoog nummer te verkrijgen. De kastelein had hem het adres van den onderofficier Des Champs
ter hand gesteld, met wien hij dan ook te Zevenaar voor den zoon van Gerrit Peelen uit Duiven voor de
som van  15,- onderhandelde en waartegen de onderofficier het middel om een hoog nummer te krijgen
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opgegeven had. In totaal werden in deze zaak 36 personen gearresteerd. De hoofdschuldige, Des Champs,
kreeg drie jaar gevangenisstraf.73

De gouverneur toont aan hoe de lotingsbiljetten met een hoog nummer anders waren opgerold dan de biljetten met
een laag nummer. NA, ministerie Binnenlandse Zaken.

Ondanks de inspanningen van de autoriteiten om onzorgvuldigheden en misbruik tegen te gaan,
konden wanordelijkheden en incidenten tijdens de lotingen dus niet altijd worden voorkomen. Soms
waren onbedoelde vergissingen hier de oorzaak van, maar ook kwam het voor dat
militiecommissarissen opzettelijk om de tuin werden geleid. Een dergelijk grootschalig bedrog als in
1825 in Gelderland vormde echter een uitzondering. Er was daarvoor een te strikt toezicht op een
goede uitvoering van de regelgeving. Niet alleen de militiecommissarissen en hun gevolg hadden het
daar druk mee, ook de lotelingen en hun ouders hielden de gang van zaken nauwlettend in de gaten.
De meeste pogingen om te manipuleren kwamen van individuen die op slinkse manier probeerden
misbruik te maken van het belang dat deelnemers en omstanders hechtten aan betrouwbare lotingen en
die fouten bewust forceerden om zo herlotingen uit te lokken.
4.5 Drankmisbruik
De krantenartikelen, bewaard gebleven ambtelijke verslagen en gepubliceerde memoires die over de
lotingsdag handelen, zijn eensluidend over het uitbundige gedrag van de lotelingen tijdens het
gebeuren. Op het platteland verliep de tocht van en naar de lotingplaats meestal volgens een vast
stramien. Vroeg in de ochtend verzamelden de lotelingen zich in hun woonplaats. Ze moesten op tijd
uit de veren omdat de autoriteiten de lotingen bewust vroeg organiseerden om drankmisbruik te
voorkomen. Dit kon de lotelingen echter niet deren. De jongens gingen veelal gewapend met een
zakfles sterke drank op pad. Ook was de weg naar de lotingplaats door hen zo uitgestippeld dat zij een
aantal herbergen en kroegen konden bezoeken. De deelnemers van het platteland, maar trouwens ook
de stedelingen, verschenen daarom nogal eens beschonken op de loting en militiecommissarissen
maakten in hun verslagen veelvuldig melding van de problemen die hierdoor ontstonden. Zo merkte
de militiecommissaris die verantwoordelijk was voor de loting in Den Haag in 1872 op: ‘het gedrag de
lotelingen liet echter veel te wenschen over, voor hier te stede heeft de steeds toenemende liederlijke
dronkenschap mij het werk zeer bemoeilijkt’.74 In 1873 herhaalde hij deze woorden bijna letterlijk.
Het lijkt wel of deze zinnen inmiddels een standaard onderdeel van zijn verslaglegging waren. Vooral
het meten van de lotelingen werd er niet makkelijker op aldus dezelfde militiecommissaris ‘en ik heb
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dit jaar bijzondere nauwkeurigheid aanbevolen, doch het juist meten van zoo velen die in erg
beschonken toestand verkeerden is een onmogelijkheid’. 75
Zoals eerder over Noordwijk en Rijnsburg is beschreven, probeerde een militiecommissaris soms het
kwaad tegen te gaan door de loting binnen een kanton in meerdere plaatsen te organiseren. Een
dergelijk plan had de verantwoordelijke militiecommissaris voor de lotelingen uit Kralingen. Hij
stelde voor om ze niet langer naar Hilligersberg te laten komen, maar de loting in de plaats zelf te
organiseren. De aangeschoten toestand waarin de Kralingers verkeerden als ze in de lotingsplaats
Hilligersberg aankwamen, baarde hem zorgen: ‘hetgeen zoo als voor de hand lag van slechte invloed
was op de stemming van de ter loting verschenen jongelui der overige gemeenten van het kanton’. Dit
was niet voor de eerste keer aldus de militiecommissaris en dat ‘in weerwil dat het uur der loting met
voordracht zo vroeg doenlijk wordt gesteld, om zooveel mogelijk gewaarborgd te zijn tegen
dronkenschap bij de loting’. Sommigen van de Kralingers bleken door het vele drankgebruik zelfs niet
in staat in persoon te loten. De commissaris wist wel waarom: ‘naar het schijnt heeft meer dan een
deel der bedoelde jongelingen reeds vóór het verlaten der gemeente sterken drank gebruikt, terwijl
anderen daar bij hun vertrek heimelijk van voorzien zijn of dien onderweg weten te bekomen’. De
burgermeester of veldwachter viel niets te verwijten. ‘Veeleer meen ik de hoofdoorzaak van het kwaad
daarin te moeten zoeken dat een groot aantal in spanning verkeerende jongelieden (in 1873 bedroeg
dat aantal niet minder dan 80) een betrekkelijk zoo grote afstand moet afleggen om op de lotingsplaats
te verschijnen’.76 Het verslag van de militiecommissaris is exemplarisch voor de situatie in het land.
Lallende lotelingen in gezelschap van huis- of plaatsgenoten die zin in een feest hadden, waren
taferelen die zich op lotingdagen overal in Nederland voordeden.
Er zijn ooggetuigen van de lotingen die in de twintigste eeuw hun ervaringen in de vorm van artikelen
in plaatselijke bladen op schrift hebben gesteld. Hun verhalen bevestigen het landelijke beeld. In 1965
schreef J. Vader bijvoorbeeld over de ‘lootjesdagen’ in het rustige dorpje Oostkapelle op Walcheren
tegen het einde van de negentiende eeuw. Ze gingen niet onopgemerkt voorbij: ‘nu moet men niet
denken, dat zij, die er voor in de termen aan de jaarlijkse loting deel te nemen, “even” naar Vere togen
– te voet natuurlijk! – om aan hun verplichting te voldoen. Om daarna, met hun al of niet
dienstplichtig nummer, kalmpjes naar dorp of hofstee terug te keren. Zó ging het helemáal niet! Altijd
werd er een feestdag van gemaakt, of men nu een gelukkig nummer trok of het tegendeel’.77 In het
naburige Westkappelle was het niet anders volgens een andere ooggetuige: ‘het loten voor de militaire
dienst was voor de Westkappelse jongens altijd een bijzondere dag, bijna gelijk te stellen met een
kermisdag. De weg naar Domburg was lang en zwaar, dus zonder brandewijntje tijdens de rit was het
eindpunt niet haalbaar’.78 In het hoge Noorden was het niet anders. ‘Het is een vrije dag voor de
jongelingeschap, een heilige dag: “Sinte Schiedam”. Al de heldenzangen, die de onbekende barden
van onze tijd hebben gedicht, streelen uwe ooren’ (…). De kleine postillon is het best bij allen bekend,
aldus het Friesch Volksblad.79 In Leeuwarden vermaakten de lotelingen zich uitbundig op ‘zo’n
lottusdag (…) Met de pet half op het hoofd, het getrokken nummer op de klep gespeld, trok men
gearmd en luid zingend door de stad’, herinnerde J.C. van Dam zich nog in 1977.80
Helaas voor de plaatselijke autoriteiten bleven de lotingdagen niet beperkt tot feesten en omhelzingen.
De drank en de uitbundigheid ontaardden vooral op het platteland nogal eens in baldadigheden. Niet
alleen op de tocht naar de lotingplaats sloeg de loteling geen herberg over, ook op de route terug
vloeide de alcohol rijkelijk. Volgens de genoemde Vader die de lotingsdagen in Oostkappelle
beschreef, had dat daar vooral in de decennia voor 1890 schandelijke tonelen tot gevolg. Hij had zelf
in 1894 geloot en toen was er volgens hem al veel ten goede veranderd. Dat wilde overigens niet
zeggen ‘dat er toen, vooral op de terugtocht, geen baldadigheden meer werden bedreven. Verre van
daar! Er gebeurde nog meer dan genoeg dat niet door de beugel kon. Maar vergeleken met de
schanddaden der vorige jaren leken deze haast kinderspel’.81
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Dat het op weg naar huis niet alleen hoefde te gaan om kwajongensstreken, maar ook om serieuze
vormen van vandalisme, blijkt uit een verslag van de militiecommissaris voor het eerste district in
Zuid-Holland uit 1886 over de afloop van de loting in Naaldwijk. De commissaris beschreef ze als
volgt: ‘zooals gewoonlijk hebben de lotelingen uit Loosduinen en ’s-Gravensande bij het terugkeeren
naar hunne gemeente langs de openbare weg weder erg huis gehouden. De stoomtram had veel moeite
het dronken volk uit hunne wagens te houden’.82 Conducteur en controleur werden erg mishandeld en
bekwamen bloedende wonden. Het is jammer dat men op zulke dagen geen hulp van het korps
marechaussee kan verkrijgen voor de algemene veiligheid langs de openbare wegen; wanneer er geen
politie te zien is, heeft men zich soms te verdedigen tegen troepenvolk soms 30 à 50 man sterk. Het is
te hopen dat de politie te Naaldwijk en Loosduinen gisteren er in geslaagd zal zijn om enige der
schuldigen te kunnen vervolgen, den Burgemeester uit eerstgenoemde plaats had bij mijn vertrek uit
zijne gemeente nog de handen vol om het volkje tot rust te brengen’.83
De regeling om gemeenten in een kanton op een en dezelfde dag te laten loten, bezorgde de
militiecommissaris ieder jaar weer vele hoofdbrekens. Zoals al eerder is beschreven gingen jongeren
uit de verschillende dorpen elkaar te lijf en dat was vaak een reden voor een militiecommissaris een
verzoek in te dienen om de loting over meerdere plaatsen te verdelen. Maar lang niet altijd werd het
verzoek ingewilligd. De militiecommissaris van het eerste district in Zuid-Holland klaagde in zijn
jaarlijkse verslagen standaard over de oproerige stemming die hij ‘gewoonlijk bij de loting in
Stompwijk aan den Leidschendam’ ondervond. In 1888 schreef de militiecommissaris bijvoorbeeld in
zijn verslag: ‘Aan de Leidschendam kwamen de lotelingen uit Wassenaar reeds in opgewonden
toestand aan, de marechaussee noodzaakte hen wel om onmiddellijk die plaats te verlaten, doch zij
achtervolgden die uit Voorschoten, en toen deze weder in hun gemeente terugkwamen, zou er juist een
vechtpartij met de Wassenaars plaats hebben, welke door de tusschenkomst van een paar
Marechaussees op tijd is ontdekt’.84 Taferelen als in 1888 waren in de verslagen van de betreffende
militiecommissaris vrijwel ieder jaar te lezen, desondanks leidde dit niet tot veranderingen en bleven
de lotelingen uit Wassenaar hun nummer trekken in het dorpje langs de Vliet dat bijna tien kilometer
verderop ligt.85
Niet alleen de feestelijkheden, maar ook de excessen kwamen overal in het land voor. In 1881 waren
de lotelingen in Leeuwarden stomdronken en opgewonden: ‘Ze vochten onder elkaar als bulhonden.
Kwamen op de straatsteenen teregt en stonden met bebloede koppen op. De politie nam nu en dan één
in arrest. ’t Was niet onverdiend geweest, indien men de gansche dronken bende had ingerekend’,
aldus de Friesche Courant.86 Ook in het zuiden van het land kon het er wild aan toe gaan. Zo wist de
Provinciale Drentsche en Asser Courant in 1888 over de loting in Roermond het volgende te melden:
‘Woensdag hebben er te Roermond, bij gelegenheid der loting voor de militie, grove baldadigheden
plaats gegrepen. Op meerdere plaatsen werden door dronken lotelingen, vergezeld door familieleden
en vrienden, de glasruiten stukgeslagen; in een paar herbergen sloeg men alles kort en klein. De
ijzeren roosters der riolen werden uit sommige straten opengebroken en dienden tot projectielen. Eerst
toen de marechaussees tusschenbeide kwamen en een paar der baldadigen in verzekerde bewaring
brachten, kwam aan de schandalen een einde’.87
De lotelingen uit de plattelandsgemeenten werden vaak begeleid door de plaatselijke veldwachter om
ze in toom te houden. Dit had averechtse gevolgen volgens een militiecommissaris in Zuid-Holland:
`Het tegengaan der dronkenschap bij de lotelingen zoude m.i. veel kunnen bevorderd worden, indien
de veldwachters met bedaardheid en overleg de lotelingen geleidden naar de lotingsplaats en terug,
zonder zelve gebruik te maken van sterken drank, die hen bij deze gelegenheid ruimschoots wordt
aangeboden. Ook zoude het aanbeveling verdienen dat de veldwachters van uwe (de commissaris van
de Koning) zijde worden gelast, zich uitsluitend met het toezicht over de lotelingen te belasten, hen te
doen zwijgen en rustig te houden en vooral geene aanteekening te houden van de uitslag der getrokken
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nummers, en den opgegeven wordende redenen van vrijstelling, waardoor zij eene vraagbaak zijn of
worden voor anderen, maar hun toezicht op de lotelingen verwaarlozen en meermalen geheel
nalaten'.88
Toch waren er ook positieve geluiden over het optreden van veldwachters te horen. Zo constateerde de
redactie van de Drentsche Courant in 1851 tevreden: ‘Gisteren, bij gelegenheid der loting voor de
Nationale Militie, hebben wij eerst kunnen zien, welken invloed eene nauwkeurige pligtsbetragting der
Policie op den grooten hoop kan uitoefenen. – Vroeger hadden onder de loting en daarna de
ergerlijkste vechtpartijen plaats, ontstaande door de brooddronkenheid der jeugdige boeren en de
kwaadwilligheid en boosaardigheid van het Meppeler gepeupel. Doch sedert deze alle weten dat het
kwade dat zij bedrijven, door onze policiebediende H. Soer en den Veldwachter F. Wink ter regter
plaatse wordt gebragt, hebben de stedelingen niet alleen rust des Zondags avonds, maar bovendien het
genoegen, dat er geene gedurige vechtpartijen meer in of buiten die stad plaatsvinden. – De reeds
vooruit gevreesde dag der loting is rustig voorbijgegaan’.89
Een veldwachter bleek niet altijd voldoende om het kwaad te beteugelen, of hij zijn taak nu
verwaarloosde of serieus nam. De overheid ging zich daarom vanaf de invoering van de Dankwet uit
1881, die de plaatselijke autoriteiten meer bevoegdheden gaf om zich met het alcoholgebruik te
bemoeien, met meerdere middelen richten op het voorkomen van de verkoop van sterke drank. In
1889 vroeg de commissaris van de Koning in Zuid-Holland bijvoorbeeld aan de heren burgemeesters
`Tot het houden der looting zoo mogelijk een lokaal aan te wijzen, zoo ver mogelijk verwijderd van
herbergen en andere plaatsen waar sterke drank te verkrijgen is, en wijders om al de hun ten dienst
staande middelen aan te wenden, ter voorkoming van dronkenschap, bij gelegenheid der loting'. 90
Soms besloot een burgemeester eenvoudigweg om herbergen op de lotingsdag te sluiten. Een
militiecommissaris had zijn twijfels over een dergelijke maatregel: `Tenslotte geef ik de bedenking des
heer burgemeesters van de verschillende gemeenten den raad te geven om het sluiten der herbergen op
de lotingsdagen niet te verbieden, maar de herbergiers wel mondeling te doen aanzeggen geene sterke
drank te verkoopen aan personen (lotelingen) die reeds blijken geven van daarvan ruim gebruik
gemaakt te hebben. Het sluiten van herbergen heeft mij gedurende mijn lange diensttijd doen zien, dat
zulks niet baat, maar integendeel tot meerdere dronkenschap aanleiding geeft, want, daar waar de
sluiting bevolen werd, voorzien de lotelingen zich vooraf van sterken drank en drinken dan zonder de
maat of de hoeveelheid te kennen uit de flesch, waardoor zij veel spoediger en erger dronken zijn als
anders, met veel minder uitgaven te doen'.91 De burgemeester van Naaldwijk nam om openbare
dronkenschap tegen te gaan in 1891 een andere maatregel dan het sluiten van drankgelegenheden. Hij
stelde alle houders van herbergen verantwoordelijk voor misdragingen of baldadigheden die in hun
lokalen werden gepleegd. Hierdoor kon het dronken volk uit andere gemeenten in Naaldwijk geen
onderkomen vinden.92
Toch bleek het alcoholmisbruik, al deze maatregelen van plaatselijke overheden ten spijt, een moeilijk
te bestrijden fenomeen. De zakfles bleef voor vindingrijke lotelingen een belangrijk alternatief. Zo
schreef de Goessche Courant in 1885 over de loting in Kapelle: ‘Hoe prijzenswaardig het verbod –
door het hoofd der gemeente gegeven – om op dien dag aan niemand sterke drank te verkoopen ook
zij, als een afdoend middel kan dit niet beschouwd worden, dewijl velen zich te buiten gaan aan de
voorraad, welke zij zich te voren hebben aangeschaft en met zich dragen. Sommigen konden, door te
veel hiervan te hebben geprofiteerd, niet aan de loting deelnemen, zoodat de betrokken burgemeesters
die taak op zich moesten nemen’.93 In de jaren 1890 was er wat dit betreft nog weinig veranderd. In
1897 wist de krant uit Goes te melden dat tijdens de loting in Kapelle de acht lotelingen uit het
nabijgelegen plaatsje Schore niet aanwezig waren. ‘De a.s. vaderland-verdedigers waren in Biezelinge
blijven hangen’.94
Hoewel de ongeregeldheden tijdens de lotingen ook in de jaren 1880 en 1890 voortduurden, lijken de
overheidsmaatregelen op het gebied van alcoholmisbruik enig resultaat te hebben gehad. Zo wekte
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Vader met zijn verhaal over Oostkappelle de suggestie dat de dronkenschap en het geweld in de laatste
decennia van de negentiende eeuw afnamen. De oorzaak lag volgens hem overigens niet bij
overheidsmaatregelen maar bij de kerk. Hij legde de grens omstreeks 1887: ‘in de eerste jaren van de
Doleantie’.95 De groeiende invloed van de orthodoxe protestanten had volgens Vader voor zijn
woonplaats de nodige gevolgen. Twee van de zeven jongens die voor Oostkappelle hadden moeten
loten, waren van orthodoxe huize. Zij waren door hun vader per ‘veerwagen’ naar Veere gereden en na
afloop weer netjes naar huis teruggevoerd. Een andere getuigenis stond te lezen in het regionale Frisia
Nieuws- en Advertentieblad. In een redactioneel commentaar naar aanleiding van de Tweede
Vredesconferentie in 1907 herinnerde de schrijver zich de lotingen uit de negentiende eeuw. Hij vroeg
zich af of de Haagse conferentie zou leiden tot een kleinere kans op oorlog en minder soldaten en
betwijfelde dat gezien de herrie tijdens de lotingen, die toevallig op dat moment plaatsvonden. Het
rumoer deed hem denken aan zijn kinderjaren: ‘die groote slierten van halfdronken jongens, kerels in
mijn kinderoog, waarvoor ik angstig wegkroop. Luid- brullend schoven ze over de straten voort,
zwaaiend soms of uitvallend naar een voorbijgaand dienstmeisje’. De loting leek hem toen een heel
gewichtige en plezierige gebeurtenis: ‘iets als een kermis waarbij de menschen dan ook altijd zoo
schreeuwden, maar ernstiger, gewichtiger en grootscher omdat het geschreeuw ruwer was en niet
omgeven door het kleurige en lichte van het kermisgedoe’. In 1907 ervoer de schrijver het lawaai en
geschreeuw niet meer zo heftig als in zijn kinderjaren. Enerzijds had dat volgens hem te maken met
zijn leeftijd: hij was minder snel onder de indruk van al het lawaai waarmee de lotingen nog steeds
gepaard gingen. Anderzijds prees hij de Haarlemse geheelonthouders vereeniging die ervoor had
gezorgd dat jongens van de drank en de straat bleven door andere soorten van vermaak te
organiseren.96 Ook historici als H. te Velde zien midden jaren tachtig om dezelfde reden als een
belangrijk keerpunt. Veredeling van het volksvermaak was volgens Te Velde nooit zo actueel als na de
zomer van 1886. In juli van dat jaar brak in de Amsterdamse Jordaan het Palingoproer uit met
bloedige gevechten tussen bevolking en politie over een verboden spel: palingtrekken. De bittere strijd
rond het volksvermaak bleek voor burgerij, (plaatselijke) overheid en kerken aanleiding voor extra
initiatieven om aan drank- en geweldsexcessen een eind te maken.
Deze beschavingsdrang was geen nieuw fenomeen. In de achttiende eeuw verschenen al geregeld
moraliserende geschriften over de zedelijkheid in Nederland en in 1784 was de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen (kortweg het Nut) opgericht. De doelstelling van de maatschappij was het zedelijk
peil van de Nederlander te verhogen door middel educatieve en andere voor de samenleving nuttige
initiatieven, zoals het stichten van bibliotheken, spaarbanken en verzekeringen. In de laatste decennia
van de negentiende eeuw kreeg de vereniging, die een liberale signatuur had, gezelschap van een
groeiend aantal verenigingen met een religieuze achtergrond, die zich met overeenkomende
onderwerpen als armoede- en drankbestrijding gingen bezighouden.97 Het streven om misstanden in de
samenleving en zedelijk gedrag aan te passen, dat in de wetenschap en literatuur wordt aangeduid met
de term beschavingsoffensief, kreeg een steeds bredere belangstelling.
Ook op het terrein van de lotingen liet het beschavingsoffensief zijn sporen na. Een groeiende zorg
van de plaatselijke autoriteiten over het gedrag van de deelnemers bleek reeds eerder uit de toepassing
van de Drankwet door plaatselijke autoriteiten. Daarnaast werden vanuit de gegoede burgerij en
kerkgenootschappen initiatieven tegen excessief alcoholgebruik tijdens lotingen ondernomen. In een
vorig hoofdstuk is beschreven hoe in het midden van de negentiende eeuw maatschappelijk betrokken
burgers zich in zogenaamde ‘afschafverenigingen’ gingen organiseren. Een van de belangrijkste van
die verenigingen was de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank (18421899).98 Later in de eeuw ontstonden kleinere verenigingen met veelal een religieus karakter die zich
richtten op het voorkomen van (overmatig) alcoholgebruik. Een belangrijke steen des aanstoots
vormden de kermissen. Maar de lotingen bleven zeker niet onopgemerkt. Zo stuurde de Nederlandsche
Vereeniging tot Beperking van Openbare Dronkenschap, die volgens eigen zeggen in woord en daad
een belangrijke tegenstander was van kermissen, in 1874 een adres naar de minister van Oorlog, dat
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handelde over de lotingen. De vereniging verzocht maatregelen te nemen om dronkenschap tijdens
lotingen te voorkomen. Ook kregen de commissarissen van de Koning van de vereniging het verzoek
om lotingen niet in gelegenheden te laten plaats vinden waar sterke drank werd geschonken.99 In
Friesland leidde het initiatief tot een circulaire van het provinciaal bestuur aan de burgemeester en
wethouders, die op haar beurt weer een reactie van het gemeentebestuur van Het Bildt uitlokte: er was
geen andere lokaal geschikt noch beschikbaar dan de plaatselijke herberg.100 De maatregelen van
overheidswege om drankmisbruik te voorkomen, bleken in de praktijk niet altijd even gemakkelijk
uitvoerbaar, of misschien gaf het gemeentebestuur van Het Bildt geen hoge prioriteit aan het
meewerken aan matiging van drankgebruik tijdens de lotingen.
Naast het ijveren voor een verbod op sterke drank van anti-alcohol bewegingen, waren er ook
initiatieven van confessionele zijde om alternatieven te bieden voor sterke drank en vooral de beruchte
volksdrank jenever. Zo besloot de christelijke jongerenvereniging Ken den Heere uit Goes in 1886
haar gebouw aan de Wijngaardstraat tijdens de lotingsdagen open te stellen voor lotelingen uit de stad
en uit de omliggende dorpen. Zij konden hier gratis bier, koffie en chocolade drinken, een broodje eten
en een potje dammen of andere spelletjes spelen. Dit alles ‘tot breideling der ongebondenheid,
waaraan zoovele jongelieden zich overgeven, daartoe maar al te vaak door slecht gezelschap
medegesleept naar plaatsen, wier bezoek op ieder die er komt, een noodlotelige invloed uitoefent’. In
samenwerking met een andere christelijke jongerenvereniging, Het Mosterdzaad, werd zelf een heuse
commissie gevormd die een en ander in goede banen moest leiden.101 De goedbedoelde poging bleek
uiteindelijk weinig succesvol. Een aantal lotelingen werkte de boel tegen en gooide de ruiten in van
het onderkomen van de christelijke jongeren. Ook de steun vanuit de lokale burgerij viel de
initiatiefnemers tegen. In 1889 kondigde de voorzitter van de commissie, J. J. Plazier, daarom in een
ingezonden brief in de Goessche Courant aan dat de activiteiten vanaf dat jaar werden gestaakt ‘door
de zoo geringen steun, zoowel zedelijk als geldelijk’.102
Alle overheidsmaatregelen en goede bedoelingen van kerk, overheid en particulieren ten spijt, bleef in
de tweede helft van de negentiende eeuw het beeld ‘een loteling is dronken’, voor de Nederlandse
burger bestaan. Toch lijkt uit het voorgaande dat de initiatieven wel meehielpen de scherpe kantjes van
het gebeuren af te halen. De uitspattingen tijdens de lotingen waren volgens ooggetuigen in de laatste
decennia van de eeuw minder gewelddadig dan daarvoor, maar alcoholmisbruik, vandalisme en
vechtpartijen van groepen rivaliserende jongeren bleven met de gebeurtenis verbonden. Het
opgewonden gedrag van de lotelingen was op het eerste gezicht doelloos en zonder enig ideologisch of
politiek motief. Zo richtten de acties zich niet alleen op de elite, maar waren gewone burgers net zo
goed het slachtoffer. In de Westlandse stoomtram waren de controleur en conducteur geslagen. Voor
de lotelingen uit het landelijk gelegen Oostkappelle was het een sport paarden en runderen uit de wei
de openbare weg op te jagen. Ook het uitschelden en mishandelen van onschuldige voorbijgangers
kwam herhaaldelijk voor.103 Vaak vormden mede- lotelingen uit andere steden of dorpen het doelwit
van baldadigheid. Het decentrale karakter van de militiewet met zijn lotingen in de hoofdsteden van
kantons zorgde ervoor dat lokaal chauvinisme alle ruimte kreeg. De onderlinge rivaliteit was groot en
de lotingdag met zijn drank en opwinding werd nogal eens beschouwd als een mooie gelegenheid om
bestaande dorpsveten uit te vechten.104 Aan het gedrag lag de eigen leefwereld en niet een bewust
protest tegen de autoriteiten ten grondslag. Er hadden zich rond de lotingdagen tradities ontwikkeld
waaraan andere motieven ten grondslag lagen dan protest tegen staatsgezag.
4.6 Verklaringen voor het gedrag van lotelingen
De meest voor de hand liggende verklaring voor de onrustige lotingen was de spanning over het lot dat
besliste over een toekomst in de krijgsmacht of een ‘veilig’ verblijf binnen de eigen gemeenschap. De
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belangen waren in de ogen van de betrokkenen groot. Ambtelijke verslagen, krantenberichten en
verhalen van ooggetuigen gaan zonder uitzondering over lotelingen die hun verdriet of geluk
bedrinken. Een slecht nummer betekende dat de loteling een half jaar tot een jaar onder de wapenen
moest blijven en afscheid moest nemen van vrienden, familie en de vertrouwde omgeving. De
ongelukkige kon zich niet langer bekwamen in een ambacht of helpen op de boerderij van zijn ouders.
En hier hield de inbreuk op het persoonlijk leven niet op. In een volgend hoofdstuk zal blijken dat de
ingelote jongen voorlopig niet kon trouwen of emigreren en dat hij religieuze of ander
levensbeschouwelijke bezwaren tegen geweld of de ongodsdienstige kazerne opzij moest zetten. Maar
het ergste nadeel van inloten was misschien wel dat het belangrijke gevolgen had voor de
portemonnee. De arme loteling kon zich niet als nummerverwisselaar aanbieden en de meer
welgestelde loteling moest gebruik maken van een dure remplaçant als hij van de dienst in de kazerne
verschoond wilde blijven.
Een tweede verklaring voor de onrust en de emoties is de grote symbolische waarde die aan de
lotingen werd toegekend. De gebeurtenis ontwikkelde zich tot een soort rite de passage: een mijlpaal
in het leven van de jongens die de overgang markeerde van kind naar volwassenheid. Het excessieve
drankgebruik en de baldadigheden op de route naar en van de lotingplaats waren daar uitingen van.
Een aantal buitenlandse historici heeft over dit belangrijke facet van de lotingen in Frankrijk
geschreven. Zo benadrukte de Engelse historicus David M. Hopkin de betekenis van de loting in
Lotharingen als rite de passage, en schonk de Franse historicus Jules Maurin in zijn boek ArméeGuerre-Societé veel aandacht aan de braspartijen van de conscriptie. Volgens Maurin waren het vaak
de eerste feesten voor mannen van dezelfde jonge leeftijd die buiten hun familiekring plaatsvonden.
De feesten kenden geen politieke achtergrond, maar waren vooral het symbool van de afsluiting van
de jeugdjaren.105 Na de loting volgde de oefening in de kazerne: ‘Le jeune homme, séparé des siens, y
mûrit. C’est l’étape décisive avant d’accéder pleinement à l’âge adulte’.106 Dat de symbolische waarde
van de lotingen als rituele overgang van kind naar volwassenheid in Nederland nauwelijks verschilde
met die in Frankrijk, blijkt uit de verhalen van de mannen die de lotingen daadwerkelijk hebben
beleefd en daar later over hebben geschreven.
Een ding was duidelijk: de deelnemers aan de lotingen wilden opvallen. Ze maakten niet alleen veel
herrie, maar trokken ook in fysiek opzicht de aandacht. Overal in het land was het een gebruik dat de
lotelingen hun nummer op pet, hoed of jas spelden. In sommige streken was het zelfs traditie het
hoofddeksel met bloemen te versieren. In Sas van Gent verkocht ‘een lijvig vrouwmens met
zigeunerallures uit Belgisch Vlaanderen papieren rozen, die in grote verscheidenheid werden
opgestoken. Vooral de pet veranderde in een rozentuin’.107 En in het Gelderse Laren droegen de
lotelingen niet alleen ‘ ’t breefken veur de pette’ maar trokken ze ook de aandacht door hun kleding.
‘Vooral de typische horlogeketting met signetten en charivari bengelde zeer fraai op de klepbroek’.108
Het was het zondagse pak dat de volwassenheid moest tonen.
In het aan tradities rijke Staphorst ging het er nog indrukwekkender aan toe. Trotse dorpsjongen van
12-14 jaar wachtten de lotelingen uit het dorp na de loting in Hasselt onderweg in een herberg op met
de ‘pette’. Deze ‘pette’ was een petje dat toentertijd door de Staphorsters algemeen werd gedragen.
Het was de vorige dagen door een naaister weelderig versierd met de duurste strikjes en roosjes en
prachtige zijden linten. De kosten konden oplopen tot het voor die tijd forse bedrag van maar liefst
dertig gulden. De lotelingen ontmoetten de jongere jongens met hun ‘pette’ in een herberg. Daar
wisselden beide groepen van pet en speldden de lotelingen hun nummer op de lintenpetten. Na nog
een laatste hartversterkertje voor onderweg, vervolgde de groep zijn tocht naar Staphorst, waar
nieuwsgierige mededorpelingen al vol ongeduld wachtten.109 Zelfs in het Zeeuwse Goes haalde deze
traditie de krant. In de Goessche courant van 17 februari 1881 stond te lezen dat de lotelingen uit
Staphorst en Rouveen sinds 1814 hun petten met linten versierden. Eerst waren ze alleen oranje
gekleurd, later kwam de driekleur erbij en elk jaar namen de versieringen toe. Bij de loting van dat jaar
was zelfs: ‘honderd el geene zeldzaamheid meer (…) en was er zelfs een die zijn hoofddeksel met 118
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el “belint” had’. In Goes was het versieren van lotelingen trouwens ook geen onbekend fenomeen. In
1890 schreef de krant: ‘Des avonds trok een hoop jongens schreeuwende en tierende door de straten,
met zich voerende een wagen waarop eenigen in bespottelijk costuum gezeten waren’.110

Lotelingen uit Staphorst, begin twintigste eeuw. Historische Vereniging Staphorst.

De lotingen gingen gepaard met een hoop symboliek en de lotelingen manifesteerden zich
nadrukkelijk en doelbewust met hun kleding en petten met lotingnummers en bloemen. Ze schaamden
zich niet voor hun drankgebruik en opgewonden gedrag. Ze wilden integendeel opgemerkt worden
door omstanders en plaatsgenoten. Die omgeving beschouwde het bijzondere belang van de dag als
een aannemelijk excuus voor dronkenschap en corrigeerde het opgewonden gedrag van de lotelingen
nauwelijks. Uit beschreven reacties van de thuiskomst blijkt althans dat plaatsgenoten hun jongens
veelal nieuwsgierig tegemoet traden, ze met open armen ontvingen en soms de feestelijkheden hielpen
voortzetten. De zorg om het fatsoen van de lotelingen en over hun alcoholconsumptie kwam blijkbaar
vooral van plaatselijke autoriteiten, kerken en de gegoede burgerij en minder van de omgeving van de
lotelingen.
Nadat de lotelingen onderweg in de herbergen langs de route opnieuw uitbundig hadden gedronken op
de afloop van de loting en misschien als de lotelingen uit het Friese Balk een traditionele trek uit een
lange Goudse pijp hadden genomen, kwamen zij na een lange dag eindelijk weer in de woonplaats
aan.111 De opgewonden stemming waarin de lotelingen verkeerden werkte aanstekelijk. Ook veel
dorpsgenoten waren nieuwsgierig en vol verwachting. In het Zeeuwse ‘s-Heerenbroek kreeg de
plaatselijke bevolking de uitslag bijvoorbeeld per postduif te horen.112 Illustratief zijn ook de
herinneringen die M.E Dellaert opschreef over ‘de lotjongens’ van Westdorpe. In het Zeeuwse plaatsje
waren de lotelingen vanuit de verte te horen: ‘de lotters komen, riepen de vrouwen met een aan
hysterie grenzende nieuwsgierigheid. Zij lieten de was staan en lieten hun pan aardappels overkoken,
want iedereen wilde erbij zijn, bij die lotters, die na hun bezoek aan een paar kroegen, met trots lieten
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zien, hoe zat zij al waren! Dat hoorde erbij’.113 Ongetwijfeld zal Dellaert zich hier hebben schuldig
gemaakt aan prozaïsche overdrijving, maar hij zal niet helemaal naast de waarheid hebben gezeten, als
wordt afgegaan op de verhalen van de andere getuigen van de lotingsdagen. In Staphorst kwam de
hele ploeg tegen de avond aan. ‘Alles was dan in rep en roer’ aldus K. Russcher in het blad van de
historische vereniging van Staphort: ‘de mensen riepen tegen elkaar: “De lotjongens komen eran” en
heel Staphorst liep uit’.114
In het Overijsselse dorp maakte de maaltijd, net als bij die andere rites de passages: geboorte,
huwelijk en sterfte, onderdeel uit van de lotingdag.115 De lotelingen trokken van huis naar huis waar de
gedekte tafels met koffie en krentenstoeten op hen stonden te wachten. Ook M. Visser, die over de
loting voor het Friese Balk schreef, gebruikte bij thuiskomst de maaltijd bij een medeloteling, wiens
moeder stamppot-aardappelen met uien had klaargemaakt.116 Hierbij moet wel de kanttekening worden
gemaakt, dat niet duidelijk is in hoeverre het een traditionele maaltijd betrof of een poging van de
moeder om de jongens weer nuchter te krijgen.
De houding die de lotelingen innamen ten opzichte van het vrouwelijk deel van de plaatselijke
bevolking, paste eveneens bij het overgangsritueel. De lotelingen wilden blijkbaar aantonen dat zij
vanaf nu ‘een man’ waren en veroorloofden zich daarbij allerlei vrijpostigheden. Zo schreef Vader
over de lotingen voor Oostkapelle dat op de terugweg een halt werd gehouden ‘om een paar meisjes,
die “op de melkpad” waren en met juk en emmers weiwaarts togen, te trakteren en – al of niet met hun
goedkeuring – aan te halen. Om de waarheid niet te kort te doen, moeten wij er bijvoegen, dat de
geboden weerstand meestal meer schijn dan werkelijkheid was’.117 En in Westdorpe werd in aan aantal
café’s lang doorgebracht omdat ‘jong en mollig vrouw’lijk schoon aanwezig was’.118
In de Goessche Courant leidde het gedrag van de lotingen ten opzichte van vrouwen tijdens de loting
van 1896 in Kapelle tot twee ingezonden brieven. In de eerste beklaagde een inwoner van de gemeente
zich over het volgens hem slappe politieoptreden: ‘Op den weg tusschen Biezelingen en Kapelle was
het meer dan erg. Aan meer dan een werd door dronken lotelingen de weg versperd, terwijl vooral
vrouwen en meisjes bloot stonden aan allerlei zedelooze taal. Sinds wanneer mogen personen die in
“kennenlijke staat verkeeren”, ongestoord langs den weg zwaaien, zonder dat er proces-verbaal wordt
opgemaakt?’119 De tweede schrijver gaf in een volgend nummer een heel andere niet bepaald
vrouwvriendelijke uitleg voor het gedrag van de lotelingen. Volgens hem waren de lotingen veel
rustiger verlopen dan in voorgaande jaren en had de politie haar taak naar behoren vervuld. Er was ‘s
avonds wel iemand mishandeld in een café, maar hij maakte zich er vooral druk om: ‘dat een meisje of
vrouw, waarvan sommigen zelf aanleiding geven door lotelingen na te loopen, zelfs sommigen uit hun
flesch een hartelijk teugje nemen’.120 Ook in Staphorst speelde het jongere deel van de vrouwelijke
bevolking bij de terugkomst van de lotelingen een belangrijke rol. Het ging er daarbij dan wel wat
gemoedelijker aan toe dan in Kapelle of Oostkappele. Als de jongens daar een huis binnengingen,
‘stroomde dat direkt vol met jonge meisjes. Iedereen moest de lotjongens zien en de mooie petten
bewonderen. Deze gingen van hand tot hand. En dan werd een wilde ronde-dans gemaakt en de
lotjongens trokken verder, naar een andere buurt en een ander huis, waar ook jonge meisjes op hen
zaten te wachten’.121
De spanning over de te trekken nummers, de symboliek rond de lotingen en de emotionele
betrokkenheid van de bevolking bij de lotgevallen van de deelnemers, bleken ook uit de berichtgeving
van de regionale pers uit die dagen. Er waren in de maand februari allerlei meer of minder relevante
nieuwtjes over het gebeuren te lezen. De abonnees werden via openbare kennisgevingen van
burgemeester en wethouders op de hoogte gebracht van de plaats en tijd van loting en ook de uitslag
stond een paar dagen later in de krant. Naast deze waardevolle mededelingen was in rubrieken als
binnenlands nieuws, allerlei of gemengde berichten ook menige luchtige anekdote over lotingen te
lezen, waarvan niet altijd even duidelijk is of ze echt waren of pure fantasie. Een goed voorbeeld van
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dat laatste is een stukje in de Nieuwe Provinciale Drentsche en Asser Courant. De krant berichtte over
een zeker S. die op bezoek ging bij zijn buurman E. in Sloten: ‘S. deelde mee, dat hij ’s nachts
gedroomd had van de loting. De zoon van E. haalde, zoo had de man gedroomd, een nummer uit het
glas, er bleef echter een nummer tusschen de vingers hangen. Het genomen lot liet de jongen vallen en
dat wat tusschen de vingers bleef was no. 55, een vrij lot.
Tot zoover de droom.
De loteling komt thuis, vertelt zijn wedervaren en toont no.55, dat hem juist als in den droom van
buurman tusschen den vingers bleef hangen’.122
De dagbladpers had in die tijd veel aandacht voor het overdrijven van kleine voorvallen die daardoor
sensatieverhalen werden, en soms verzonnen journalisten maar wat. De verslaggeving rond de loting
paste goed binnen deze traditie. Zo viel bijna ieder jaar in de maand februari tussen de berichten over
schaatswedstrijden, branden omdat iets of iemand te dicht bij de kachel was gezet en drenkelingen die
door het ijs waren gezakt, ook wel iets lezen over een eigenaardig voorval tijdens een loting. De
vergissingen van militiecommissarissen, de dronkenschap, dorpsvetes en vechtpartijen die in het
voorgaande aan bod zijn geweest, vonden gretig aftrek bij de plaatselijke pers. Ook andere weinig
relevante eigenaardigheden kregen een plekje in de krant. Een volgend voorbeeld is uit de Drentsche
Courant van 18 februari 1881. De krant berichtte dat zich onder de lotelingen van de gemeente twee
getrouwde mannen en een weduwnaar met kinderen bevonden. Dat was bijzonder vond de krant: ‘Ook
al houdt men in het oog, dat op het platteland gewoonlijk vroeger huwelijke worden gesloten dan in de
steden, dan blijft dit toch een geval dat opmerking verdient’. Fysieke tekortkomingen van lotelingen
waren blijkbaar eveneens de moeite waard. De Goessche Courant. kwam in 1863 met de mededeling
dat de lengte van de lotelingen over het algemeen geringer was dan vroeger en gaf als illustratie een
voorval in Meppel, waar zich onder de lotelingen een jongen bevond: ‘zich zelf een ter lengte
nauwelijks van een goed opgeschoten jongetje van 5 a 7 jaren, ’t welk zijne makkers met alle gemak
beurtelings op den arm droegen, om hem zijne reis te vergemakkelijken’.
Hoewel de verslaggeving in de regionale bladen niet altijd even betrouwbaar was en vaak alleen was
bedoeld om de lezer te vermaken, toonde ze opnieuw het belang van de lotingdagen als dagen met een
traditie van feestelijkheden, vechtpartijen en rituelen. De gebruiken en hartstochten waren ten eerste
een gevolg van de spanningen die de loting opriepen als moment waarop de beslissing viel over een
leven binnen of buiten de kazerne en waarop duidelijk werd of er veel geld als remplaçant kon worden
verdiend of aan hem moest worden uitgegeven. Een tweede verklaring was de symbolische functie die
de loting had als een afscheid van de jeugdjaren. Net als andere overgangsrituelen ging de loting
gepaard met groepsgedrag, lawaai, geweld, drank en andere regionale gewoonten. De plaatselijke
bevolking tolereerde het gedrag van de lotelingen als de ontknoping van maandenlange spanning. Ze
had soms zelfs een actief aandeel in bewust gecreëerde feestelijkheden om te benadrukken welk
belang de dag had als keerpunt in het leven van de jonge mannen. Het hier geschetste beeld ging
vooral op voor de plattelandsbevolking. In de steden was minder plaats voor de tradities en
overgangsrituelen. Maar ook hier hield de lotingsdag de gemoederen flink bezig en bracht zij veel
mensen op de been. Het gedrag van al deze deelnemers was in eerste instantie niet gericht tegen de
autoriteiten. De loting had sinds de eerste jaren van Willem I afgedaan als een podium voor een
bewust protest tegen de door de staat opgelegde dienstplicht.
4.7. Een internationaal verschijnsel
De Nederlandse bevolking toonde zich met haar gedrag tijdens de lotingen niet anders dan die van
andere West-Europese landen. De omstandigheden rond de lotingen verliepen volgens een patroon dat
niet bij de landsgrenzen ophield. Ook in de omringende landen hadden de autoriteiten in de beginjaren
van de dienstplicht vrees voor deelnemers en omstanders die de gebeurtenis gebruikten om hun
onvrede over de invoering van de verplichting of andere overheidsmaatregelen als centrale belastingen
tot uitdrukking te brengen. En na verloop van tijd verloren ook in deze landen de lotingen hun
betekenis als podia van protest en werd de loting veel meer een volksmanifestatie met een
folkloristisch tintje. Net als in Nederland, ging de lotingsdag in veel plaatsen gepaard met drank,
symboliek en overgangsrituelen die niet helemaal onschuldig waren, maar geen directe dreiging voor
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het plaatselijke of landelijke bestuur vormden. Zo wist iedere jonge Fransman volgens de Britse
historicus Hopkin dat hij op zijn twintigste jaar deel uit zou maken van een ‘classe’, zodra zijn
burgemeester de lijst met zijn jaarlichting bekend maakte. De ‘classe’, waarvan de oorsprong lag bij
pré-revolutionaire groepen van ongetrouwde mannen, speelde vanaf dat moment een belangrijke rol in
het sociale leven van de plaatselijke gemeenschap. Tussen Sint-Nicolaas en Pasen verbleven de leden
in elkaars gezelschap. Ze feestten, dronken en paradeerden in nagemaakt militair tenue door het dorp
op zoek naar jonge ongehuwde meisjes. Op de dag van de loting, die in de hoofdplaats van een kanton
plaatsvond, trokken de lotelingen er arm in arm en luid zingend op uit. Niet alleen de lotelingen, maar
de hele gemeenschap droeg bij aan het gebeuren. Zo hielpen moeders en zussen bij het kleden van de
jongens, die er vaak op hun paasbest uitzagen en waarvan de hoeden waren versierd met linten vol
bloemen.123 Maar niet alleen in Frankrijk, ook bijvoorbeeld in België tooiden lotelingen zich met
bloemen, kransen en linten en speldden ze hun nummer op hoed of muts, alvorens zich in de drank te
storten. En ook daar trokken groepen jongeren van herberg naar herberg langs de wegen en kon het
gebeuren eindigen in dronkenschap, uitspattingen en handgemeen tussen jongens uit verschillende
gemeenten.124
Er waren wel landelijke en locale variaties op dit thema. Zo beschreef Eugen Weber in zijn boek
Peasants into Frenchmen hoe traditionele bloedige knokpartijen tussen rivaliserende Franse dorpen uit
de tijd van voor de modernisatie van het platteland, tijdens lotingen herleefden. Als voorbeeld nam hij
een incident in het Bretonse Plogastel-Saint-Germain. Hier was in 1866 op het kleine dorpsplein een
enorme vechtpartij tussen meer dan driehonderd man uitgebroken toen de lotelingen uit het naburige
Plozevet zich hadden gemeld om hun nummer te trekken. Er waren stenen, staven en knuppels aan te
pas gekomen en de autoriteiten hadden de grootste moeite gehad om de partijen te scheiden. Bijna
iedere deelnemer liep wel de een of andere verwonding op. De reden voor de vechtpartij was dat de
lotelingen uit Plozevet in gelid achter hun vaandeldrager rond het dorpskruis van Plogastel SaintGermain waren gemarcheerd. Het was een traditie die sinds 1848 bestond in het geloof dat dit ‘goede
nummers’ verzekerde. De lotelingen uit andere dorpen hadden hier aanstoot aan genomen, omdat ook
zij immers ‘goede nummers’ wilden trekken. De gendarmes hadden de jongens in 1866, in
tegenstelling tot voorgaande jaren, niet ontwapend. Ze dachten dat de onderlinge wedijver ondertussen
was afgenomen, maar waren van een koude kermis thuisgekomen. 125 Dergelijke taferelen met
karakteristieken als dorpsrivaliteit en bijgeloof troffen we in het voorgaande ook bij de Nederlandse
lotingen, maar de gebeurtenis in Bretagne lijkt heftiger en met meer symboliek omkleed door het
vaandel en de keurig in rij marcherende jongeren dan in Nederland.
Er waren naast de loting trouwens ook andere stadia van het rekruteringsproces die door jaarlichtingen
gebruikt konden worden als moment van samenkomst en gemeenschappelijk optreden. Zo noemt de
Franse historicus Jules Maurin in zijn studie over leger en samenleving in Languedoc (1889-1919), de
zittingen van de keuringsraad als gebeurtenis waarbij groepen jongeren zich voor het stadhuis of
school verzamelden om wijn te drinken, feest te vieren en soms vernielingen aan te richten.126 Ook in
de maanden tussen de loting en de definitieve gang naar de kazerne konden de toekomstige soldaten
van zich laten horen. De Duitse historica, Ute Frevert, schreef bijvoorbeeld over een plaatselijke
optocht van dienstplichtigen in Württemberg: ‘Im würrtembergischen Rottenburg gingen die zum
Militär Ausgehobenen einen oder einige Tage vor Ihrem Eintritt in die Kazerne in Begleitung von
Kameraden im Dorf herum und heischen von Bekannten und Verwandten eine Gabe. Dabei wird
entweder getrommelt oder mit einer Trompete geblasen’.127 Het Limburgse Maasbree kende een
vrijwel identiek tafereel, maar dan met eieren. Volgens de plaatselijke traditie van de ‘eierjongen’, die
tot ver in de twintigste eeuw (1966) in gebruik bleef, ontmoetten de goedgekeurde dienstplichtigen
elkaar in het plaatselijk café en gingen zij een week lang met een grote mand en klaroen de boer op om
eieren in te zamelen. Het gebruik dateerde nog uit de tijd van Napoleon en de opbrengst van de
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opgehaalde eieren was oorspronkelijk bedoeld als aanvulling op de karige soldij die de ingelotenen
ontvingen.128 De eieren waren een plaatselijke variatie op een Europees thema.
4.8 Politieke motieven voor onrustige lotingen.
Ondanks het op het eerste gezicht onschuldige volksvermaak waarmee de lotingen gepaard gingen, bleven
de Nederlandse autoriteiten er in de loop van de negentiende eeuw beducht voor dat ze met politiek
werden vermengd. Een dergelijke periode van opmerkzaamheid waren de jaren van het conflict met
België (1830-1839). Zoals eerder vermeld, lijkt het toen tijdens de lotingen echter betrekkelijk rustig te
zijn geweest. Na het conflict met België bleven de autoriteiten vooral in periodes van economische
stagnatie en sociale onrust oplettend bij de lotingen. Een dergelijke periode lag tussen 1882 en 1887. Er
was een crisis in de landbouw door dalende graanprijzen en de industrialisatie in de steden kon niet op
tegen de migratiestroom van het platteland. Tegelijkertijd vonden in Amsterdam en Den Haag de eerste
grote landelijke demonstraties ten behoeve van het algemeen kiesrecht plaats, werd de voorman van de
SDB, Domela Nieuwenhuis, wegens majesteitsschennis gevangen genomen en vond in de Amsterdamse
Jordaan het eerder genoemde Palingoproer plaats, waarbij zesentwintig doden en honderd gewonden
waren te betreuren. Hoewel de socialisten geen aanstichters van het oproer waren, was hun rol gedurende
de twee dagen van gewelddadigheid ook zeker niet die van lijdzame toeschouwer.129 In de burgerlijke
pers werd het oproer aan hen toegeschreven. Een reactie kon niet uitblijven: de zogenaamde Oranjefuries.
Merkwaardig genoeg keerde vooral het armste deel van het proletariaat zich met agressief orangisme
tegen de socialisten. Een favoriet versje was: Hop! hop! hop! Hang de socialisten op.130 De beweging
bereikte een hoogtepunt in 1887, het jaar waarin Willem III op 19 februari zeventig jaar werd. Dat was
precies de maand van het jaar waarin de lotingen plaatsvonden. Doordat de gebeurtenissen vrijwel
samenvielen, kregen de lotingen weer een politiek tintje.
Zo werd in 1887 in Sliedrecht bijna besloten de feestelijkheden rond de zeventigste verjaardag van koning
Willem III geen doorgang te laten vinden vanwege ernstige ongeregeldheden bij de loting in dat jaar. De
burgemeester van Sliedrecht schreef over de gebeurtenissen: ‘Ten 2 ure ‘s-middags trok een troep van
ongeveer 150 man waaronder vele beschonken lotelingen en schoolkinderen zingend door de gemeente.
De politie hieraan een einde willende maken, werd daarin door den lotelingen verhinderd, waarvan het
gevolg was dat zij op een oogenblik door het volk was omsingeld zoodat handelend optreden haar
onmogelijk werd gemaakt. De troep trok daarop naar het beneden einde der gemeente alwaar zij zich van
steenen hebben voorzien. Terugkomende zijn zij begonnen zoowel bij gegoede als mingegoeden de ruiten
in te werpen; vervolgens trokken zij naar de gemeente Giessendam alwaar zij ook baldadigheden schijnen
gepleegd te hebben. Vandaar teruggekomen heeft de troep zich ontbonden, waarop niets meer is
voorgevallen’.131 De burgemeester had na deze gebeurtenissen besloten de feestelijkheden ter gelegenheid
van de verjaardag van de koning niet door te laten gaan. Na een geheime raadszitting kwam hij op zijn
besluit terug: ‘Vele ingezetenen hebben zich aangeboden de orde en rust te helpen handhaven’.132 In
hetzelfde jaar legde ook een tweede militiecommissaris in Zuid-Holland een verband tussen de landelijke
gebeurtenissen en de plaatselijk lotingen, toen hij in het verslag over de lotingen in zijn district schreef:
‘Te Delft, Vlaardingen en Naaldwijk vond ik bij de burgemeesters krachtige steun om het werk van de
sociaal-democraten te beletten. Trouwens na de viering van Konings verjaardag is overal eene anti
sociaaldemocratische geest ontstaan, en is de leus Oranje boven’.133
De laatste opmerking van de militiecommissaris kwam niet uit de lucht vallen. Sinds de jaren zeventig
lieten de socialisten in steeds grotere getale en luidruchtiger van zich horen. De nationale militie met zijn
mengeling van beroepssoldaten en dienstplichtigen, werd door hen gezien als een vijand in deze
klassenstrijd: een werktuig in handen van de staat, een gevaar voor de internationale vrede en een
instrument van sociale onderdrukking. De socialistische afkeer van het leger ging overigens niet zo ver dat
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een volledig afzien van geweld en antimilitarisme werd verkondigd. Uit praktische overwegingen was het
geboden voorlopig nog een bepaalde vorm van legerorganisatie te behouden. Het alternatief voor het
kader-militieleger was voor de socialisten een zichzelf organiserend en bewapenend volk: een volksleger
met een proletarische inslag. Om dit te bereiken moest de algemene weerplicht met oefening buiten de
kazerne worden ingevoerd, niet met als doel nationale veroveringen en plunderingen, maar om de eigen
onafhankelijkheid van het volk ten opzichte van binnenlandse of buitenlandse uitbuiters te beschermen.134
Het uiteindelijke doel was wel de afschaffing van het leger, maar zolang er geen socialistische heilstaat
was en er nog een kapitalistische maatschappij bestond, was het nog niet gedaan met de strijd tussen
volkeren en individuen.
Als principiële voorstanders van algemene weerplicht keerden de socialisten zich vooral tegen de wijze
van rekruteren voor het kader-militieleger. Protesten tijdens de lotingen groeiden uit tot een symbool van
het socialistisch verzet tegen het bestaande systeem van legervorming. De volstrekt willekeurige wijze
waarop de autoriteiten een beperkt aantal rekruten selecteerden voor de dienst, stuitte de socialisten tegen
de borst. Uit opgeschreven herinneringen over de laatste decennia van de negentiende en het begin van de
twintigste eeuw van de Friese landarbeider en socialist Imke Klaver komt de concentratie op de loting als
centrum van protest naar voren. Hoewel hijzelf nooit het voorrecht had gehad om aan een loting mee te
doen, was hij wel ooggetuige geweest: ‘en het was geen wonder dat wij tegen de soldaterij waren en met
een schuin oog naar de glimmende knopen zagen. Dat uitte zich ook ieder jaar weer bij de loting op het
gemeentehuis in Heerenveen. Maar het bleef aanvankelijk beperkt tot protesten op die dagen en tot
dienstweigering kwam het nog niet. Die lotingen in de gemeentehuizen zijn later afgeschaft. Het gaf te
veel verzet en dat hadden de heren niet zo graag in het bijzijn van al die toekomstige soldaten’.135
Inderdaad zou dienstweigeren pas tijdens de Eerste Wereldoorlog serieuze vormen aannemen.136 Tot die
tijd was de loting de gebeurtenis waar actie werd gevoerd.
De socialisten lieten vooral in de grote steden van zich horen. In Amsterdam kwam het in 1888 zelfs tot
een ware protestmanifestatie. De aanstichter was de socialistische voorman, Pieter van der Stad, een
fervente tegenstander van de bloedwet, zoals de socialisten de wet op de nationale militie bij voorkeur
noemden.137 Hij had kort voor de loting in februari 1888 Een Protest tegen Inlijving opgesteld dat hij
samen met de Amsterdamse lotelingen aan de militieraad wilde aanbieden. Lotelingen met socialistische
sympathie verzamelden zich op de dag van de loting om twaalf uur op het Waterlooplein en wilden
daarna naar de zitting van de militieraad aan het Singel bij het Koningsplein lopen. Zij waren echter niet
de enigen die van het initiatief van Van der Stad hadden gehoord. Al om elf uur die dag begon beweging
op het plein te komen, maar dat waren niet de lotelingen op wie Van der Stad had gehoopt. Groepjes
jongens liepen wel joelend rond, maar zongen anti-socialistische liedjes als Nieuwenhuis moet zakjes
plakken en Oranje Boven. De Oranjefurie van het jaar daarvoor was zeker niet aan Amsterdam voorbij
gegaan. Integendeel, honderden Oranjegezinden hadden toen bijvoorbeeld ruiten van socialistische
boekhandelaren ingegooid en in het socialistische bolwerk, het bierhuis De Leeuw van Waterloo aan het
Waterlooplein, was een heftige vechtpartij uitgebroken tussen knokploegen van beide partijen waarbij de
complete inventaris van De Leeuw grondig was vernield.138 Misschien aarzelden Van der Stad en zijn
gevolg wel vanwege deze rellen van het jaar daarvoor, die diepe indruk hadden gemaakt en nog vers in
het geheugen lagen. Zij wachten in ieder geval enige tijd voordat ze hun weg vervolgden en liepen op hun
beurt op en neer onder het zingen van socialistische liederen. Uiteindelijk trok een groep van meer dan
vijftig socialisten en nieuwsgierigen, onder wie veel vrouwen en meisjes, naar de zitting van de
militieraad bij het Koningsplein, waar flink wat volk stond te wachten. Hier volgde een confrontatie met
de politie. De oorzaak van de vechtpartij moet waarschijnlijk gezocht worden in een combinatie van
socialistische agitatie en het onschuldige volksvermaak waarmee lotingen gepaard gingen. De
Amsterdamsche Courant berichtte: ‘Een dronken jongen die een inspecteur om den hals pakte en met hem
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wilde dansen, werd gearresteerd. Dit veroorzaakte een oploopje, daar de agenten en rechercheurs, in den
waan dat men den inspecteur te lijf wilde, allen op hem toeschoten, waarbij enkelen van hun sabel gebruik
maakten’. Volgens een andere krant, de Nieuwe Tilburgsche Courant, was het daarna even kalm: ‘doch
ieder oogenblijk groeide de massa weer aan die eindelijk uiteenging toen de loting geëindigd was, en men
vast wist dat geen adres den militiecommissaris zou kunnen worden aangeboden. Om half vier was het
centrum der stad rustig. Geruchten liepen dat de infanterie van de kazerne geensigneerd was. Van
gewonden is nog niets bekend’.139
Dergelijke manifestaties waren uitzonderingen. Meestal probeerden de socialisten lotingen te verstoren
door individueel op de jonge deelnemers in te praten en op die manier de aandacht op zich te vestigen of
door het ronddelen van pamfletten; een optreden dat niet van gevaren was ontbloot. Zo werd Karel
Antonie Bos, een bekende socialistische colporteur en uitgever van brochures in 1891 tot acht
maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens het verspreiden van het pamflet Een woordje aan de
slachtoffers der bloedwet in de militiezaal in Amsterdam.140
Niet alleen de hoofdstad maar ook andere grote steden waren speerpunt van actie. Zo klaagde de
militiecommissaris die Den Haag onder zijn hoede had, veelvuldig over verstoringen van lotingen
door socialisten. In 1889 schreef hij bijvoorbeeld aan de commissaris van de Koning: ‘bij den aanvang
(van de loting) alhier, was het te voorzien, dat de partij de Sociaal Democraten, als gewoonlijk, daarbij
weder zou optreden’.141 Uit verslagen van voorgaande jaren blijkt dat de commissaris al geregeld het
optreden van de socialisten had gehekeld. In 1886, het jaar van het Palingoproer, waren bijvoorbeeld
ongeregeldheden voorgevallen die door de socialisten waren aangewakkerd. In de Haagsche Courant
stond het volgende bericht: ‘de loting voor de nationale militie geeft de politie nogal werk. Heden morgen
moest in de Wagenstraat een loteling door de politie worden gearresteerd, die van de sabel gebruik moest
maken, om de "burgers", die den arrestant wilden te hulp te komen, op eerbiedigen afstand te houden’.142
De aanleiding voor de arrestatie moest volgens de militiecommissaris gezocht moest worden bij opruiing
van socialistische zijde. Hij schreef over wat was voorgevallen: ‘te Gravenhage had de politie de handen
vol, en er zijn verscheidene arrestaties gedaan. Den eersten dag alhier, maakte zij proces verbaal op tegen
een persoon die op straat bij het lotingslocaal een opruiend blaadje uitstrooide, dientengevolge heeft zich
dit niet meer herhaald, en heeft men het niet gewaagd dit in de lotingslocalen uit te voeren. Ik had overal
de nodige maatregelen genomen om het te beletten’.143
Ook in de volgende jaren had de militiecommissaris het in Den Haag druk met het tegengaan van het
verspreiden van propagandamateriaal tijdens de lotingen. Zo was de politie hem in 1890 behulpzaam, om
het uitdelen van ‘opruijende strooibilletten’ te beletten. Ze werden onmiddellijk afgenomen. Tot spijt van
de militiecommissaris vond de hoofdcommissaris van politie geen termen tot vervolging aanwezig.144 Het
jaar daarop had de politie tot opluchting van de militiecommissaris toch haar maatregelen genomen. ‘Zij
had van hooger hand het bevel gekregen, om nu ook het uitstrooijen en uitdelen van opruijende billetten
op de openbare straat te beletten, de uitstrooijer te arresteren, en het strooibillet onmiddelijk op te zenden
naar het parket der Arrondisements Regtbank, ten einde te verneemen of er al dan niet Proces Verbaal
moest opgemaakt worden. Bij de lotingen alhier heeft de politie dagelijks eenige arrestaties gedaan, het
waren meestal de oude, reeds bekende billetten. Ben ik wel onderrigt, dan zal toch één voornaam persoon
vervolgd worden. Geen enkele heeft zich in het lotingslocaal durven begeven. Bij de lotingen buiten Den
Haag kon ik nergens van socialistische bewegingen iets ontwaren’.145
Het ‘opruijend billet’ dat door de politie was afgenomen bleek het schotschrift De Bloedbelasting te zijn.
Het gaf een uitgebreide opsomming over wat de socialisten allemaal niet beviel aan de dienstplicht.
Allereerst werd de onrechtvaardige lastenverdeling aangevallen omdat de rijken zich konden uitkopen:
‘Dientengevolge is 't leger, dat 't grondgebied van den staat zoonoodig tegen den indringenden vijand
moet beschermen, hoofdzakelijk samengesteld door de zonen, ontsproten uit de klasse der nietsbezitters
en moeten dezen dus, o bittere ironie! 't grondgebied en de eigendommen verdedigen van de klasse, die
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den ondergang der hunnen heeft besloten, en tegen wien hunne burgerlijke betrekkingen een strijd voeren
om 't bestaan, op leven en dood’.
Een tweede belangrijk punt dat de socialisten tegen de borst stuitte, was de mogelijkheid dat soldaten
konden worden ingezet bij arbeidsonlusten. Zij zouden de wapens op moeten nemen tegen de eigen
soortgenoot: ‘terwijl uwe broeders en vaders den strijd voor hunne rechten aanvaarden, wordt gij, hunne
bloedverwanten, verlaagd tot moordenaars van uwe dierbaarste betrekkingen’. In geval van oorlog zouden
de arbeiderszonen zich voor de bezittingen van anderen laten neerschieten, terwijl de rijken slechts hun
winsten telden. Ook op sociale zorg na de oorlog hoefden de soldaten volgens het pamflet niet te rekenen.
Een voorbeeld in Rotterdam werd aangehaald. Daar woonde nog een 94-jarige oudstrijder van Waterloo,
voor wie huis aan huis met een busje moest worden gecollecteerd, onder de zeer toepasselijke zinspreuk:
‘Zoo zorgt God voor de zijnen’. Aan het eind van het pamflet werd een oproep tot de lotelingen gericht:
‘in uwe handen, arbeiderszonen, dienstplichtigen, ligt de toekomst. We vertrouwen dat ge van uwe macht
een goed gebruik zult maken, tot heil der gansche mensheid en tot hare redding uit de klauwen van 't
despotische, kapitalistische monster. Dat zij zoo!’.146 Het pamflet was dus niet een rechtstreekse oproep
tot dienstweigeren maar wel het dringende verzoek het socialistische ideaal binnen het leger en daarbuiten
uit te dragen.

Voorblad van het pamflet De Bloedbelasting dat de socialisten tijdens de lotingen ronddeelden, NAZH, Provinciaal
Bestuur 1850-1946.

Het protest van de socialisten hoefde overigens niet altijd tot het uitdelen van pamfletten en andere acties
buiten het lotingslokaal beperkt te blijven. Zo had volgens de militiecommissaris een aantal Haagse
lotelingen in 1894 door middel van hun houding en gesprekken met de andere lotelingen in het
lotingslokaal zelf duidelijk doen uitkomen socialist of anarchist te zijn. ‘Hetgeen’, zo scheef hij: ‘vooral
bleek, door nadat zij hunne nummers moesten trekken, het bezigen van uitdrukkingen als "Leve de
Anarchie". "Ik zal in dienst zijnde wel het socialisme verspreiden". "Leve de socialistische revolutie", en
het gebruiken van scheldwoorden. De "oproerkraaiers" waren met zijn vijven: nr. 176 Adrianus de Groot,
nr. 511 Engelbertus Kloosterman, nr. 752 Arie den Bakker, nr. 1233 Christiaan Ernst Gotzsch en nr. 1456
Bartholomeus Alphonsus Marie Kooijmans’.147
Soms waren de socialisten ook in middelgrote steden actief. In Wageningen liep de loting van 1893 – de
eerste jaarlijkse loting die niet in februari maar in oktober plaatsvond – bijvoorbeeld door socialistische
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agitatie volledig uit de hand. De lotelingen waren zoals altijd weer opgewonden en dronken. De
socialisten ‘wisten van deze gelegenheid partij te trekken en organiseerden in den avond eenen optocht,
waarbij de bekende liederen werden gezongen en de roode vlag ontplooid’, aldus een verslag in de
Goessche Courant van 2 november 1893. De burgemeester had in samenwerking met een politieagent en
een wethouder geprobeerd de bijeenkomst te verhinderen, maar dat was hem duur komen te staan. Hij en
de wethouder werden verwond door een messteek. De vermoedelijke dader en een paar medestanders
werden gearresteerd. Maar hiermee was de rust nog niet weergekeerd. De groep die de protestbijeenkomst
had bijgewoond, verzamelde zich voor het gemeentehuis en eiste de vrijlating van de gearresteerden.
Toen dit niet gebeurde, bekogelden de rebellen de politie met stenen en gooiden ze een ruit van het
raadhuis in. De rust keerde pas weer terug toen zesendertig militairen van de rijdende artillerie uit Arnhem
arriveerden. De gebeurtenissen in Wageningen leidden twee dagen later tot het al eerder aangehaalde
redactionele commentaar van de Goessche Courant over de vraag of lotingen niet anders georganiseerd
moesten worden.
Het optreden van de socialisten voegde een nieuw element toe aan de emoties waarmee de lotingdagen
al decennialang gepaard gingen. Ze probeerden de opgewonden deelnemers te beïnvloeden met hun
aanwezigheid, colporteren en een enkele protestmars en hoopten hen op die manier te overtuigen van
het socialistische ideaal om het kader-militieleger te vervangen door een volksleger. Voor het eerst
sinds de onrustige dagen uit de tijd van Napoleon en de eerste jaren onder Willem I was er weer
sprake van een anti-gouvernementele lading tijdens de lotingen. Toentertijd had die lading bestaan uit
een plaatselijk en individueel protest zonder leiders of ideologische achtergrond tegen een staat die
door de invoering en handhaving van de dienstplicht het traditionele lokale en gezinsleven op zijn kop
zette. Het was protest dat zonder politieke gevolgen was gebleven. In de laatste decennia van de
negentiende eeuw kenden de socialisten echter wel aanvoerders en ook een ideologisch doel dat op de
toekomst was gericht: afschaffing van de dienstplicht en darvoor in de plaats een volksleger om de
socialistische heilstaat zonder uitbuiting en oorlogen tussen naties naderbij te brengen. Bovendien
hadden de socialisten een snel groeiende aanhang die door de democratisering en modernisering van
de samenleving steeds vaker politiek actief was. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een serieuze
aanval op de dienstplicht. Toch werden de lotingen uiteindelijk niet het podium van protest waar de
socialistische beweging op had gehoopt. Hun aanhang was daarvoor op het platteland, waar de
lotingen toch het sterkst leefden, nog te klein om tot grote ordeverstoringen te komen.
Toen in het begin van de twintigste eeuw het aantal socialisten onder de deelnemers uit zowel de stad
als van het platteland bleef stijgen, had de loting als podium van protest misschien succesvoller
kunnen zijn. Maar het gebeuren boette na 1912 flink aan betekenis in. In de woorden van de eerder
genoemde Friese socialist, Imke Klaver, hadden de ‘hoge heren’ haar afgeschaft. Hoewel Klaver het
niet helemaal bij het rechte eind had, en van afschaffing nog niet direct sprake was, stelde de loting
vanaf 1912 inderdaad minder voor. De militiewet van dat jaar handhaafde wel het gebruik dat voor
elke gemeente eenieder afzonderlijk zijn nummer trok, maar de keuringen en uitspraken over
vrijstellingen vonden van toen af aan voor de loting plaats, zodat ongeschikten en vrijgestelden er niet
meer aan deelnamen. De lotingen verloren op die manier hun aantrekkingskracht als uiting van
politiek protest. Tegelijkertijd ontstond er een andere en scherpere vorm van verzet: dienstweigering
op christelijke of marxistische gronden. De toegenomen betekenis van dienstweigeren blijkt uit de
cijfers. Tussen 1895 en 1915 had Nederland ongeveer twintig vooral christen-anarchistische en
Tolstojaanse148 dienstweigeraars gekend. In de twintig jaar na 1915 waren er honderden anarchistische
en radicaal sociaal-democratische dienstweigeraars met politieke motieven.149 Ongetwijfeld droegen
de berichten over de slachtpartij, die niet ver over de grens in het noorden van Frankrijk tijdens de
Eerste Wereldoorlog plaatsvond, tot deze forse stijging bij. In 1928 verdwenen de plaatselijke lotingen
overigens helemaal van het toneel. In dat jaar maakten de afzonderlijke gemeentelijke lotingen plaats
voor een centrale niet openbare loting, waarbij de voorzitter van de lotingscommissie de nummers trok
en de loting op een veel eenvoudigere en snellere manier plaatsvond. Een dienstplichtwet uit 1938
schafte de loting af en dat betekende het definitieve einde van het door Napoleon ingevoerde
148
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rekruteringsinstrument.150 Het idioom dat met de loting verbonden was, zou echter nog een lang leven
leiden. Tot het einde van de opkomstplicht in 1996 bleven uitdrukkingen als ‘in- of uitgeloot’ en ‘voor
je nummer opkomen’, algemeen in gebruik.151
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Hoofdstuk 5. De vrijstellingen
5.1 Beperkte dienstplicht
De loting was in het leven geroepen omdat lang niet alle geschikte jongens zonder reden van
vrijstelling daadwerkelijk in dienst moesten. De kans om buiten de dienst te blijven was bijna heel de
negentiende eeuw ongeveer twee op drie. De sterkte van de nationale militie was voor de militiewet
van 1861 jaarlijks op maximaal één op de 300 ‘zielen’ gesteld en het aantal dienstplichtigen kwam
daardoor per jaar niet boven de 10.000 jongemannen uit. De precieze lichting stond niet vast en werd
ieder jaar opnieuw bij koninklijk besluit bepaald. In 1861 werd bij wet een vaste jaarlijkse lichting van
11.000 man (onder wie 600 man voor de zeemilitie) vastgesteld. In eerste instantie zorgde dit voor een
toename van het percentage dienstplichtigen. Maar in de loop der jaren nam het jaarlijks aantal
ingeschrevenen snel toe van 30.000 man rond 1870 naar ruim 40.000 man in de laatste jaren van de
eeuw. De Nederlandse bevolking groeide in die tijd explosief van 3,5 miljoen naar ongeveer 5
miljoen.1 De jaarlijkse lichting bleef 11.000 man en daardoor was de druk van de dienstplicht op de
bevolking in het laatste decennium van de negentiende eeuw weer minder: een kwart van de lotelingen
moest uiteindelijk de kazerne in. Gedurende de negentiende eeuw lootte een ruime meerderheid van de
jongens zich dus vrij of was vrijgesteld. Daarnaast liet, zoals al aan de orde is geweest en nog zal
komen, een kleine twintig procent van de ingelote jongens zich vervangen.
Er bestonden grote regionale verschillen in de kans om uit te loten. Het aantal vrijgestelden wegens
broederdienst, gebreken of ziekten en te kleine lengte bepaalde deze kans. Hoe meer mannen werden
vrijgesteld, des te minder kans was er immers om vrij te loten. Zo was een loting in kleine plaatsen in
sommige jaren nauwelijks van betekenis omdat daar domweg een tekort aan jongens van de
dienstplichtige leeftijd bestond. Dat was een ingecalculeerde tegenslag, maar er was meer aan de hand
als er een tekort aan geschikte jongens was in grotere steden. Het was een teken dat het er slecht
gesteld was met de algemene gezondheidstoestand. Een voorbeeld is Leiden, in het begin van de
negentiende eeuw een stille, kleine stad die een sterk contrast vormde met het bloeiende centrum van
textielnijverheid uit de zeventiende eeuw. Armoede en slechte hygiëne werkten ziekten als cholera en
difterie in de hand. Alles wat de inwoners uit de sloppenwijken kwijt wilden, verdween in de vele
grachten die de stad rijk was. Bij warm weer waren deze grachten dan ook broedplaatsen van
besmettelijke ziekten.2 Uit een verzoekschrift van de burgemeester van Leiden uit 1821 blijkt dat de
ellendige toestand van de stad zijn uitwerking had op het aantal beschikbare jongens. De burgemeester
vroeg het contingent voor de stad te verminderen omdat bijna alle lotelingen die geen reden tot
vrijstelling hadden ook daadwerkelijk tot de dienst werden opgeroepen. De minister van Binnenlandse
Zaken won hierop inlichtingen in bij de militiecommissaris waaronder Leiden viel. Deze beaamde dat:
‘in het gansche rijk over het algemeen, nergens geene personen worden gevonden meerder aan
lichaamsgebreken onderhevig als te leyden ook nergens meerder beneden den maat als aldaar; het geen
volgens deskundigen zouden ontstaan, niet alleen uit het fabriekswezen te dier plaatse maar
voornamelijk nog, want hieronder vind men de meeste gebrekkige, door de kleine maat dat
ingezetenen van die Stad, wegens armoedige en Sobre levenswijze die onder de geringe klasse van
Burgers bestaat’.3 Desondanks vond de commissaris dat voor Leiden geen uitzondering mocht worden
gemaakt. De wet stond dit niet toe en het zou onrechtvaardig zijn ten opzichte van de andere
gemeenten in zijn district. Het verzoek werd dan ook niet gehonoreerd.4
De situatie in de stad Leiden toont de invloed van plaatselijke economische omstandigheden en
hygiëne op de kans om uit te loten. Deze verschillen zijn ook structureel te constateren als de cijfers
die beschikbaar zijn voor het hele land in ogenschouw worden genomen. In het onderstaande overzicht
is per provincie het aantal jongens dat overbleef na de vrijstellingen vergeleken met het contingent dat
jaarlijks moest dienen. Op deze wijze is te berekenen hoeveel uitzicht de lotelingen in de verschillende
provincies hadden om een gunstig lot te trekken:
1
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NA, ministerie Binnenlandse Zaken, nr. 560, brief militiecommissaris 28 mei 1821.
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Het percentage van de lotelingen zonder vrijstelling dat per provincie kans had op vrijloten5

Provincie
Gelderland
Limburg
Friesland
Drenthe
Zeeland
Groningen
Noord-Brabant
Utrecht
Zuid-Holland
Overijssel
Noord-Holland
Totaal

Overblijvend
23733
21460
14794
4682
8788
10869
21030
7751
27394
9541
18043
168085

1819-1830
Contingent
8685
8802
6198
1953
4086
4886
10086
3699
13554
4965
12520
79434

In %
63
59
58
57
55
55
53
52
51
47
31
53

1888-1898
Provincie
Overblijvend
Limburg
16062
Noord-Brabant 28547
Zuid-Holland
50091
Zeeland
11604
Groningen
15710
Friesland
19723
Drenthe
7513
Utrecht
11082
Gelderland
28222
Overijssel
15758
Noord-Holland 39624
Totaal
243936

Contingent
7208
13813
24314
5646
7694
9681
3714
5540
14112
8250
21073
121045

In %
55
52
51
51
51
51
51
50
50
48
47
50

Er waren in de eerste jaren van de militiewetgeving per provincie aanzienlijke verschillen. De kans om
uit te loten was het grootst in landelijke provincies als Friesland, Gelderland en Limburg en dat kwam
omdat het aantal vrijgestelden verhoudingsgewijs lager was dan in de stedelijke provincies ZuidHolland en vooral Noord-Holland. De slechte hygiëne en woonomstandigheden in de steden zullen
hier ongetwijfeld een oorzaak voor zijn geweest. In de periode 1888-1898 blijken deze verschillen
behoorlijk afgevlakt. Een ander opvallend verschil tussen de twee tijdvakken is dat het aantal
overblijvende manschappen in verhouding tot het contingent dat de provincie moet leveren in de eerste
helft van de negentiende eeuw groter was dan in de tweede helft. De kans op uitloten was derhalve in
de eerste jaren van het remplaçantenstelsel over het algemeen ook groter dan in de laatste jaren.
Verderop in dit hoofdstuk zal blijken dat dit kwam omdat de militiewet van 1817 minder
mogelijkheden tot vrijstellingen bood dan de militiewet 1861 en dat het verhoudingsgewijs lage
contingent dienstplichtigen dat de provincies in laatste decennia van de negentiende eeuw moesten
leveren, dit niet in zijn geheel compenseerde.
De kans om vrij te loten was naast het jaarlijks te leveren contingent manschappen dus afhankelijk van
het aantal vrijgestelden. Het overzicht en ook het voorbeeld van Leiden tonen dat hygiëne, voeding,
huisvesting en epidemieën als cholera invloed hadden op het aantal vrijstellingen wegens lichamelijke
gebreken en een te kleine lengte. In de geschiedschrijving is onder aanvoering van de bekende Franse
historicus E. Le Roy Ladurie sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw de belangstelling voor dit
verband tussen levensomstandigheden en afgekeurde dienstplichtigen gegroeid. Le Roy Ladurie bleek
voor de periode 1819-1826 met behulp van keuringsregisters van dienstplichtigen in staat van kanton
tot kanton in Frankrijk de lengte van dienstplichtigen in kaart te brengen. Hij gebruikte zijn
berekeningen vervolgens als index voor de ontwikkeling van de levensstandaard.6 Vanaf de jaren
tachtig van de twintigste eeuw begon deze nieuwe stroming, binnen de geschiedschrijving historische
antropometrie7 genoemd, ook in Nederland interesse te wekken. Zo publiceerden H. de Beer, M.M. de
Meere, J.W. Drukker en W.J.M.J Rutten studies naar economische ontwikkeling en levenstandaard
gebaseerd op lengtegegevens uit keuringslijsten.8
Een goede kennis van de wetten en besluiten betreffende de militie is bij historische antropometrie
noodzakelijk. Veranderingen in bijvoorbeeld de grote van het jaarlijks contingent, de leeftijd waarop
de jongens werden opgeroepen en de zwaarte van de keuringen, hebben gevolgen voor de
representativiteit van de gegevens. Maar ook met verschillen in uitleg en uitvoering van de
regelgeving moet rekening worden gehouden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een briefwisseling in 1855
tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de commissaris van de Koning in Noord-Brabant. De
minister maakte zich zorgen over het grote aantal vrijgestelden in vergelijking met andere provincies
5

Bron: Staten afloop lichting nationale militie 1819-1830 en 1888-1898. Zie noot 49 in hoofdstuk 3.
Jean-Paul Aron, Paul Dumont (et) Emmanuel Le Roy Ladurie, Anthropologie du conscrit français. D apr s les comptes
num ri ues et sommaires du recrutement de l arm e 1 1 -1826). r sentation cartographi ue (Parijs 1972).
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Antropometrie: de leer van de maten en vormen van het menselijk lichaam of onderdelen daarvan.
8
Zie bijvoorbeeld: Hans de Beer, Voeding, gezondheid en arbeid in Nederland tijdens de negentiende eeuw. Een bijdrage tot
de antropometrische geschiedschrijving (Amsterdam 2001) 13-22. Rutten, De levensstandaard, 126-128.
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terwijl de algemene gezondheidstoestand in Noord-Brabant niet slechter was dan in de rest van het
land. Hij vroeg zich af of de keuringen wel volgens de regels werden uitgevoerd, en suggereerde:
‘Misschien dat sommige genees- en heelkundigen die geroepen worden om den militieraad bij te staan,
niet of niet genoegzaam in het oog houden dat de vrijstelling van den eene, de oproeping van den
andere ten gevolge moet hebben (…) het belang van de ingezetenen in het algemeen en de
ingeschrevenen in het bijzonder vordert dat hieraan perk en paal wordt gesteld’.9 In zijn antwoord
ontkende de commissaris dat de verschillen lagen bij de wijze van keuring. Volgens hem lag de
oorzaak in de manier waarop de wet werd uitgevoerd. In Noord-Brabant werden namelijk alle mannen
gekeurd die redenen van vrijstelling opgaven. In de andere provincies waren dit alleen de mannen die
tot het op te roepen contingent behoorden. Degenen die daar buiten vielen, werden gezond verklaard.
De werkwijze in Noord-Brabant was volgens de commissaris te prefereren, want zo ‘verkrijgt men
deugdelijke uitkomsten en kan men met zekerheid kennen het geheel getal der voor de dienst geschikte
manschappen, terwijl in andere provincies zulks slechts bij gissing moet plaatshebben’.
De regionale verschillen in leefomstandigheden en gezondheidssituatie zorgden ervoor dat verschillen
in dienstplichtlast tussen de regio’s groot konden zijn. Een jongen uit de provincie Gelderland die in
de jaren 1820 was ingeloot behoorde tot een minderheid van de mannelijke bevolking die geschikt was
om de dienstplicht te vervullen. In Noord-Holland moesten daarentegen in dezelfde perioden twee op
de drie geschikte jongens in dienst. Zoals we al zagen lag het landelijk gemiddelde van de
dienstvervulling op een van de drie lotelingen en was deze verhouding in de jaren 1820 en 1890 zelfs
een van de vier jongens. Hierbij is dan nog geen rekening gehouden met de dienstvervangers die
jaarlijks de plaats innamen van een deel van de ingelotenen. De minderheid die na het hele
rekruteringsproces overbleef om in de kazerne te oefenen zal zich door de ongelijke verdeling van de
dienstplichtlast benadeeld hebben gevoeld in een maatschappij waarin de individuele ‘struggle for life’
een belangrijkere plaats innam dan staatsburgerschap.10 Een voorbeeld geeft een zekere Dorus, die
zichzelf een gewezen Limburgsch milicien noemde. In een brochure over zijn diensttijd schreef hij
teleurgesteld over zijn inloten in ongeveer 1850: ‘Ik viel in de loting. – De zoon van onzen
grondeigenaar ook, alle burgers zijn immers gelijk voor de wet – Hij trok zich vrij, ik daarentegen trok
er mij tot over de ooren in. – Dat is zoo ’s werelds loop’.11
5.2 De zittingen van de militieraad
Niet alleen lengte of lichaamsgebreken waren er de oorzaak van dat jongens niet in dienst hoefden.
Ook veel gezonde en niet te kleine lotelingen die een laag nummer trokken, hadden een reden van
vrijstelling. De belangrijkste waren broederdienst of enig zoon. Een militieraad was de instantie die
oordeelde over de opgegeven vrijstelling. De verzoeken vanwege broederdienst en enig zoon werden
schriftelijk afgedaan. De jongens dienden in persoon voor de militieraad te verschijnen als een
lichaamsgebrek of te kleine lengte was opgegeven of tijdens de loting geconstateerd. De zittingen van
de raad begonnen ongeveer een maand na de loting op de tweede maandag in maart en duurden tot 15
april. De leden werden door de koning(in) benoemd en waren:
een lid van Provinciale Staten als voorzitter;
een gemeenteraadslid van een gemeente die onder de militieraad viel;
een hoofdofficier van de landmacht.
De raad werd bijgestaan door een secretaris die door de commissaris van de Koning(in) in de provincie
werd benoemd. Ook de militiecommissaris had zitting, maar hij had alleen een raadgevende stem.
Bovendien benoemde de militieraad nog een officier van gezondheid en een burgerlijk geneeskundige
voor de medische keuring van de jongens. De militieraad bestond dus uit zowel burgerlijke als militaire
leden. Deze samenstelling van de militieraad bleef van 1817 tot 1898 ongewijzigd. De wet van 1861
bracht wel een belangrijke verandering in de manier waarop uitspraken werden gedaan. Na 1861 besliste
9

NA, ministerie van Binnenlandse Zaken, nr. 3330, brief minister Binnenlandse Zaken, 3 februari 1855.
Deze ongelijke verdeling van de dienstplichtlast is niet alleen een fenomeen uit de negentiende eeuw. Ook in de twintigste
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102 duizend dienstplichtige jonge mannen in dienst. Zie Volkskrant 20 juni 1991. Zie ook: Van der Meulen, De verbeelding,
62. Uiteindelijk was de ongelijke verdeling van de dienstplichtlast, het aantal jongens dat niet hoefde te dienen werd in de
jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw steeds groter, een van de redenen om de dienstplicht op te schorten.
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de raad alleen over definitieve vrijstellingen, voor dat jaar werden naast definitieve vrijstellingen ook
tijdelijke vrijstellingen van een jaar verleend.
De emoties van de loting waren door de deelnemers en hun omgeving nog maar nauwelijks verwerkt of
deze nieuwe stap binnen het rekruteringsproces moest worden gezet. Het zal voor velen een hele opgave
zijn geweest om op een zitting van de militieraad te verschijnen. De keuringen vonden plaats in de
hoofdplaats van een militiedistrict en in kleine of dunbevolkte provincies met een of twee districten als
Drenthe en Utrecht moest een behoorlijke afstand worden afgelegd. Bovendien konden in die periode
van het jaar de wegen besneeuwd zijn. In de afgelegen landelijke provincies was dat misschien een
motief voor jongens die een reden van vrijstelling hadden om niet voor de militieraad te verschijnen.
Maar in Amsterdam kan de winter nauwelijks een rol hebben gespeeld. Toch klaagde een
militiecommissaris uit de hoofdstad in 1824 over veel lotelingen die voor de dienst ongeschikt waren,
maar volgens hem zonder na te denken of uit onverschilligheid niet voor de militieraad verschenen.
Het gaf de autoriteiten veel extra werk en lotelingen die dachten vrijgesteld te zijn, moesten alsnog
worden opgeroepen.12 Misschien speelde in deze eerste jaren de onbekendheid van de bevolking met
de militiewetgeving een rol. Het is mogelijk, maar opvallend is dat bijna vijftig jaar later de
commissaris van de Koning in het Hertogdom Limburg hetzelfde euvel beschreef. In een brief uit 1870
aan de gemeentebesturen wees hij erop dat bij de laatste inlijving personen die een lichaamsgebrek of
te geringe lengte hadden, ten onrechte waren opgeroepen omdat ze niet voor de militieraad waren
verschenen. Dit had onnodige kosten voor het Rijk met zich meegebracht en voor teleurstelling onder
lotelingen met hogere nummers gezorgd. Hij vroeg de gemeentebesturen: ‘om de lotelingen, van wie
algemeen bekend mocht zijn, of die met grond vermeenen, dat zij lichamelijk ongeschikt voor de
krijgsdienst zijn, op zulke wijze als u daartoe geschikt zal voorkomen, aan te sporen, zich te zijner tijd
voor den militieraad aan een geneeskundig onderzoek te onderwerpen en zich daarvan niet te laten
terughouden, door consideratieën, van bijzonderen en persoonlijken aard’.13 Naast de lange
besneeuwde wegen die een onverschillige loteling mogelijk liever meed, en onbekendheid met de
militiewetgeving, moet schaamte zeker ook een rol hebben gespeeld bij dit opmerkelijke gedrag van
ongeschikte lotelingen. Het lijkt in ieder geval onwaarschijnlijk dat ongeschikte lotelingen de
autoriteiten bewust wilden tegenwerken door niet voor de militieraad te verschijnen. Zij sneden
zichzelf hiermee immers in de vingers.
Het verzuim is wel des te opmerkelijker omdat de zittingen van de militieraad spannende en belangrijke
gebeurtenissen waren, die niet onopgemerkt bleven. De sociale controle van de omgeving was ook in dit
stadium van het rekruteringsproces belangrijk en had opnieuw een corrigerende werking. Vooral voor de
jongens die een ‘twijfelnummer’ hadden getrokken, waren de zittingen van groot belang. Hun toekomst
als burger of soldaat hing af van het aantal vrijstellingen dat aan plaatsgenoten werd verleend. Het
aandeel van de gemeente in de jaarlichting voor de militie was immers van tevoren aan de hand van de
inschrijvingsregisters vastgesteld. Er werd daarbij geen rekening gehouden met vrijstellingen. Een
vrijstelling van de militieraad had daarom niet alleen gevolgen voor de betrokkene, maar ook voor
andere lotelingen uit de gemeente waar hij vandaan kwam. Zoals in het begin van dit hoofdstuk al is
aangegeven, kwam het in kleine gemeenten met een paar lotelingen zelfs voor dat niet het getrokken
nummer, maar de uitspraak van de militieraad bepaalde wie er wel of niet in dienst moest. In het
Westlandse plaatsje De Lier waren er bijvoorbeeld in 1881 in totaal tien lotelingen, van wie er
uiteindelijk zeven voor de dienst werden vrijgesteld. Het aandeel dat de gemeente moest dragen in de
lichting was drie rekruten.14 Loting of niet, degenen die geen reden van vrijstelling hadden opgegeven
moesten in dienst.
De burgerlijk geneesheer die zitting moest nemen in de militieraad werd door die raad aangewezen. Hij
kreeg een vergoeding en de wet bepaalde dat dagelijks een andere geneesheer plaatsnam.15 Ondanks deze
niet al te dwingende regelgeving, kon een aanstelling tot groot ongenoegen bij een plaatselijke arts leiden
omdat hij zijn dagelijkse praktijk in de steek moest laten. Zo meldde de militiecommissaris voor Den
12
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Haag in een verslag over de zitting in 1884 dat de aangewezen artsen hadden geprotesteerd. Zij hadden
niet begrepen waarom speciaal jonge artsen waren opgeroepen.16 Het kwam ook voor dat een arts
weigerde in de raad zitting te nemen. In 1893 wilde een geneeskundige uit het Overijsselse plaatsje
Kampen, J.W.E. Kloppers, bijvoorbeeld geen werkzaamheden voor de raad verrichten. De
militiecommissaris was hier woedend over. Het was de zoveelste tegenwerking dat jaar en hij wilde in
dit geval tot strafvervolging overgaan. Aan de officier van justitie in Zwolle schreef hij: ‘hoewel
ongaarne, zijn wij overgegaan tot de opmaking van het genoemde verbaal omdat de ondervinding van dit
jaar heeft geleerd dat vele geneeskundigen die volgens Art. 80 of 89 der wet van 19 Aug 1861 werden
aangewezen onder velerlei voorwendsels, eenvoudig weigerden aan die opdracht gevolg te geven
waardoor de werkzaamheden van onze raad of zeer vertraagd of geheel gestopt werden, terwijl
bovendien de aanwijzing door den militieraad van een geneeskundige ingevolge Art. 89 der militiewet
eene noodelooze formaliteit werd, eene aanwijzing die ongestraft door den aangewezene werd in den
wind geslagen’. Als reden voor de weigering had de geneesheer opgegeven ‘de tegenwoordige
ziektestand te Kampen’. Dat was volgens de militiecommissaris geen geldige reden: ‘Heeft de heer
Kloppers het recht zich bij aanwijzing door den militieraad te beroepen op dien ziektetoestand en meent
hij daarom geen gevolg te moeten geven aan de gedane opdracht, dan geldt die reden evenzeer voor
iedere andere geneeskundige en zou de militieraad bij gevolg geen uitvoering kunnen geven aan Art 80
en 89 der militiewet’.17
Behalve het geringe enthousiasme van de particulier artsen, kon ook het optreden van de hoofdofficier
van de landmacht voor hoofdbrekens bij de president van de militieraad zorgen. Zo diende Simon
Zadoks uit Dordrecht in 1860 een klacht in bij de minister van Oorlog over het militair lid van de raad,
Majoor Scheper, die zijn zoon niet alleen de huid zou hebben vol gescholden, maar ook fysiek geweld
zou hebben gebruikt. Hij zou zoon Isaak: ‘met de vuist onder de kin hebben gestoten’ om de jongen op
de door hem gewenste manier onder de meetlat te krijgen. De minister van Oorlog, die in deze niet
bevoegd was, gaf de zaak door aan zijn collega minister van Binnenlandse Zaken: ‘omdat ik het moet
betreuren dat aan tot de dienst opgeroepenen reeds voordat zij voor de dienst zijn aangewezen, afkeer
van de militairen stand wordt ingeboezemd’.18 Nader onderzoek bij de president van de militieraad stelde
Simon Zadoks in het gelijk. De president had naar aanleiding van het gebeuren al eerder een ernstig
onderhoud met Majoor Scheper gehad. Hij had zelf dan wel niets van de vuiststoot gezien, maar wel:
‘onbetamelijke en onredelijke uitdrukkingen tijdens de behandeling van de loteling horen bezigen’.19 De
zaak werd serieus genomen en de majoor werd met behoud van pensioen uit zijn functie ontslagen. De
autoriteiten waren blijkbaar gevoelig voor houwdegens die als vertegenwoordigers van de overheid
publiek tegen zich opzetten. Eerder bleek al dat om die reden het optreden van militiecommissarisssen
tijdens de loting vol argwaan werd gevolgd.
Naast een geringe motivatie of tactloos optreden van zijn tijdelijke leden, speelde ook een gebrek aan
medewerking van de plaatselijke autoriteiten de militieraden soms parten, en die medewerking was
onmisbaar voor een goede uitvoering van de wet. Door de intensieve contacten die er in kleine
gemeenten tussen hen en inwoners bestonden, konden plaatselijk bestuurders bij twijfel helpen om de
juiste identiteit van lotelingen vast te stellen. In grote steden lag dat natuurlijk moeilijker. Zo pleitte de
militiecommissaris in Amsterdam in 1824 voor het straffen van ongeschikte lotelingen die niet voor de
militieraad verschenen omdat van burgemeester en wethouders niet verwacht mocht worden dat zij de
nalatigen opspoorden en achter hun broek zaten: ‘alzo nergens minder als hier door de volksrijkheid
deze stad de personeele staat en omstandigheden der lotelingen aan het Plaatselijk bestuur kenbaar
kunnen zijn’.20
In de vele kleine gemeenten die Nederland toen kende, lagen de zaken anders. Zo is eerder beschreven
hoe tijdens de lotingen een burgemeester of lid van het gemeentebestuur aanwezig was om te
voorkomen dat de militiecommissaris de verkeerde persoon liet loten en hoe iedere maand januari in
16
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het Limburgse Echt een ambtenaar uit voorzorg de deuren langs ging met de vraag of er jongens waren
die zich niet hadden ingeschreven. En in datzelfde Limburg had de commissaris van de Koning in
1870 gemeentebesturen opgeroepen te kleine of ziekelijke lotelingen op te sporen en aan te manen
voor de militieraad te verschijnen. De taak die aan gemeentebesturen werd opgedragen om een lid af te
vaardigen die de lotelingen op hun vaak lange tocht vergezelde, moet in dit licht worden gezien. De
leden van de militieraad wilden er zeker van zijn dat de persoon die ze tegenover zich hadden ook
werkelijk de loteling was van het inschrijfregister. Maar tot ergernis van sommige militieraden was
niet iedere burgemeester bereid zijn medewerking te verlenen. De militiecommissaris in de provincie
Utrecht kreeg het bijvoorbeeld aan de stok met de burgemeester van Montfoort. De burgemeester vond
het onzin dat een ambtenaar moest assisteren met het invullen van de lotingsregisters en ook zond hij
met tegenzin een vertegenwoordiger van de gemeente naar de militieraad: ‘De secretaris had uit eigen
beweging te kennen gegeven dat hij en om U hoogedelgeleerde (de commissaris van de Koning) en
om mij (de burgemeester) buiten moeijelijkheden en onaangenaamheden te houden, zijn zoon het werk
der militieziting zal laten doen, zoodat wordt toegegeven aan den onbillijken en onwettigen eisch van
den militiecommissaris, onbillijk, omdat sedert meer dan 25 jaren dergelijke eisch hier nooit gedaan
werd, met het oog op het voldoende aantal aanwezige ambtenaren door het rijk bezoldigd en onwettig
omdat in casu het voorschrift alleen te vinden is in een koninklijk besluit dat niet op de wet is
gegrond’.21 De burgemeester had gelijk dat de wet uit 1861 hem een dergelijke verplichting niet
oplegde, maar los daarvan was de bereidheid van het plaatselijk bestuur om een militieraad
behulpzaam te zijn in dit geval wel erg ver te zoeken.
In Zuid-Holland bestonden dezelfde problemen. Hier beklaagde de voorzitter van een militieraad zich
in 1873 over de burgemeesters van Pijnacker en Nootdorp. Zij weigerden een vertegenwoordiger uit
hun gemeente naar de zitting van de militieraad te sturen omdat van rijkswege geen reiskosten werden
vergoed. De voorzitter vond het onbegrijpelijk dat burgemeesters zich om een dergelijke
onbenulligheid ontrokken aan hun taak. De aanwezigheid van een burgemeester of
gemeenteambtenaar bij de eerste zitting van de militieraad was volgens hem namelijk van groot belang
voor de betrokken lotelingen omdat: ‘bij de doorgaans bestaande onwetendheid van de buitenlui, bij
mogelijk wegblijven van de zitting, zoodanige inlichtingen aan de Militieraad te geven, als tot eene
juiste uitspraak kunnen leiden en die soms hoogst noodzakelijk zijn’.22 Blijkbaar hadden de klachten
weinig succes. Want ook de opvolger van deze voorzitter klaagde in de jaren 1880 over laksheid van
een aantal gemeentebesturen, waaronder opnieuw Pijnacker en Nootdorp. In 1887 waarschuwde hij
wederom voor de gevolgen: ‘In een vroeger verslag werd er op gewezen, dat ten gevolge van het
ontbreken van voorlichting van gemeentewege een paar tweelingbroers tegelijkertijd voor de dienst
waren aangewezen. Evenzeer zou het mogelijk zijn dat in plaats van een loteling een persoon
verscheen die wegens gebreken moest worden afgekeurd, de Raad met den loteling – die menigmaal
zelf niet bij de loting is opgetreden – onbekend, kan niet weten of de persoon die voor hem verschijnt,
inderdaad die opgeroepen loteling is’.23
Een zaak waar een burgemeester niet omheen kon, was dat de gemeente een verblijf voor de zittingen
van de militieraden beschikbaar moest stellen. In de wet stond expliciet vermeld dat de gemeente waar de
militieraad vergaderde, moest zorgen voor een geschikt vertrek voor de administratieve afhandeling en
de medische keuringen. Ook op dit terrein konden zich problemen voordoen. Zo was het voor een grote
gemeente als Den Haag niet eenvoudig een bruikbaar gebouw te vinden door de enorme toeloop van
lotelingen die voor de militieraad moesten verschijnen. In de eerste helft van de jaren tachtig werden de
zittingen gehouden in de Korenbeurs aan de Prinsegracht. Het gebouw voldeed volgens de officier van
gezondheid niet aan de eisen. In een verslag uit 1884 schreef hij waarom: ‘Bedoeld lokaal is veel te klein
voor het groot aantal personen die uit de aard der zaak de zitting van de militieraad bijwonen. Na een
paar uren is het luchtbederf voor de reukorganen duidelijk genoeg. Tot vererging van den toestand
dragen ook bij de uit de benedenlokalen opstijgende geuren, o.a. veroorzaakt door de op sommige dagen
tijdelijk aldaar geparkeerde varkens. Van ventilatie is geen sprake en het jaargetijde laat gewoonlijk niet
toe de ramen te openen. De lokaliteit uitsluitend bestemd voor het geneeskundig onderzoek grenst
onmiddellijk aan het zittingslokaal en bestaat uit een door een schot van ongeveer 2 meter hoogte in
tweeën verdeelde langwerpige kamer. De eerste afdeeling die door een korte briseé in het zittingslokaal
21
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voert vormt de wachtkamer, de tweede het lokaal waar de geneesheren zich ophouden en waar de te
onderzoeken personen zich moeten ontkleeden, om onderzocht te worden. Het is gemakkelijk te
begrijpen dat bij de zeer gebrekkige huidcultuur van de meeste der onderzochten dit vertrek spoedig
verpest is. Het onderzoek is in dit lokaal dat niet verlicht is en eene grootste afmeting heeft van slechts 4
1/2 meter, nl zeer moeilijk. Wat het verdere onderzoek betreft is nauwkeurig borstonderzoek (en dit
alleen heeft waarde) onmogelijk zoowel door het voortdurende gedruisch in het zittingslocaal en de
benedenruimte, als door de drukte op straat en het gerij van trams en andere wagens’.24
De klachten hadden hun uitwerking en naar tevredenheid van de militiecommissaris werd in 1885 een
geschikter gebouw betrokken. Aan welke eisen een gebouw volgens de militiecommissaris wel moest
voldoen wordt duidelijk uit een verslag van de zittingen in 1888. In dat jaar was een verlaten
schoolgebouw aan de Juffrouw Ida straat in gebruik genomen. De voorzitter van de militieraad schreef:
‘Ik acht dit gebouw zoo byzonder voor de zittingen geschikt, dat ik mij wel zou kunnen vereenigen met
het denkbeeld om in het vervolg dit gebouw steeds voor gelijk gebruik aan te wijzen. Een drietal ruime
schoollokalen, het een onmiddelijk achter het ander gelegen, en slechts door grootendeels glazen
beschotten van elkander gescheiden, maken het mogelijk dat de Raad een goed overzicht over het geheel
heeft, dat op flinke wijze de orde wordt gehandhaafd en dat overigens de verschillende belanghebbenden
zoo geregeld mogelijk voor den Raad kunnen verschijnen en zoo noodig door Heeren Doctoren kunnen
worden onderzocht’.25
5.3 Veranderingen door de jaren heen
Het was niet verwonderlijk dat de militiecommissaris ruime lokalen zocht waarin hij het overzicht kon
houden. Het was tijdens de zittingen een drukte van belang. In een week tijd moest hij voor Den Haag
alle verzoeken om vrijstelling behandelen. Een heidens karwei als bedacht wordt dat dat aantal in de
periode 1881-1890 jaarlijks rond de vijf à zeshonderd lag. Toen in 1885 een loteling uit het eerste district
ten onrechte voor de dienst werd aangewezen, verontschuldigde de militiecommissaris zich dan ook als
volgt: ‘De oorzaak hiervan (de vergissing) is mij nu ook duidelijk gebleken. Het tijdvak door de wet
gelaten om de stukken ingediend voor de vrijstellingen na te zien, is tegenwoordig door het toenemend
aantal verzoeken, dit jaar alleen voor 's-Gravenhage 533, zo beperkt, dat ik voor mij om elk stuk na te
zien, en er mijn advies op te kunnen uitbrengen, het bij de dag niet afkan, en in die weinige dagen tot laat
in den nacht nog aan moet werken’.26 In 1885 was het totaal aantal lotelingen voor Den Haag 1091 man.
Ongeveer de helft van het beschikbare contingent diende dus een verzoek om vrijstelling in.
In de jaren voor 1861 hadden de militieraden ook nog eens met tijdelijke vrijstellingen te maken. Zo
moest een jongen die te klein was voor 1861 tot zijn tweeëntwintigste ieder jaar komen opdraven om
gemeten te worden en ook een loteling die een ziekte had die mogelijk kon genezen of een kostwinner
konden op een vrijstelling voor slechts een jaar rekenen. Aan studenten in de godgeleerdheid en
kwekelingen die in Rijksscholen een opleiding tot onderwijzer volgden, werden jaarlijkse vrijstellingen
verleend, maar ze moesten dan wel ieder jaar een certificaat overleggen dat aantoonde dat zij hun
opleiding vervolgden of inmiddels als geestelijke of leraar waren aangesteld. De militiewet van 1861
bepaalde dat er alleen nog definitieve vrijstellingen werden gegeven.
De militieraden hadden het in de eerste helft van de negentiende eeuw vooral druk met het keuren van
lotelingen die onder de maat waren of lichaamsgebreken hadden. In 1842 bevonden zich bijvoorbeeld
onder de 13.342 vrijgestelden, 2564 jongens (19%) met een lichaamsgebrek en 3861 jongens (29%) die
te klein waren.27 Na 1861 kregen de militieraden meer papierwerk. Het percentage jongens dat werd
afgekeurd wegens een lichaamsgebrek of te kleine lengte liep terug naar ongeveer tien procent:
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Uit de lage percentages afgekeurde lotelingen wegens lichaamsgebrek of te kleine lengte kan overigens
niet worden afgeleid dat het in de tweede helft van de negentiende eeuw beter was gesteld met de
volksgezondheid dan in de eerste helft. De minimale lengte om goedgekeurd te worden, was tot en met
1861 157 cm en na dat jaar werd die 155 cm. Bovendien werden de jongens vanaf 1861 een jaar later
gekeurd. De jongens van de lichtingen 1815-1861 waren gemiddeld 18 ¾ jaar, die van 1862-1891 19 ¾
jaar en die vanaf 1892-1912 zelfs 20 ¼ jaar.28 Een verklaring voor de terugloop in het percentage jongens
dat werd afgekeurd wegens een lichaamsgebrek is dat dit na de wet van 1861 op minder gronden
mogelijk was dan daarvoor.29 Hierbij is overigens wel weer opvallend dat het percentage lotelingen met
een lichaamsgebrek tussen 1865 en 1895 langzaam toenam. De enige aanwijzing voor een betere
volksgezondheid in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw is een gestage afname van het
percentage lotelingen dat te klein was onder de eis van 155 cm uit de militiewet van 1861.
Het percentage vrijstellingen lag na 1861 hoger lag dan daarvoor omdat er na dat jaar verhoudingsgewijs
meer vrijstellingen werden verleend voor broederdienst of enig zoon. Zo was vrijstelling als enig zoon in
de wet van 1817 alleen van toepassing op enig zonen die tevens kostwinner en enig kind waren. De wet
van 1861 bepaalde dat alle enige zonen, of ze nu wel of niet een gezin onderhielden dan wel zusters
hadden, een vrijstelling kregen. Het gevolg was dat hun aantal fors steeg van gemiddeld 700 per jaar in
de periode 1857-1861 naar maar liefst 3759 in het jaar 1863.30 Als hier nog bij wordt bedacht dat de
afkeuringen een minder belangrijke rol speelden dan voor 1861, dan kan geconcludeerd worden dat na de
militiewet van 1861 veel meer de gezinsituatie van lotelingen dan hun gezondheidstoestand bepalend
was voor het aantal vrijstellingen.
Er was hierbij wel een uitzondering op de regel. De wet van 1861 bood niet langer de mogelijkheid van
vrijstelling op grond van kostwinnerschap die de wet van 1817 wel had geboden. Een aantal gezinnen
kreeg het daardoor zwaar te verduren. Niet toevallig ontving de minister van Binnenlandse Zaken in de
eerste jaren na 1861 een flink aantal verzoekschriften van weduwen die tevergeefs pleitten voor de
vrijstelling van hun zoon. Zo schreef Pietje Laan, weduwe van Pieter Hof uit Enkhuizen, dat zij op 19
februari 1863, de dag waarop in het land de zesenveertigste verjaardag van koning Willem III was
gevierd, haar man ten grave had moeten dragen. Haar oudste zoon had de dag daarna tijdens de loting
voor de nationale militie een laag dienstplichtig nummer getrokken. De weduwe bezat een klein
landbouwbedrijf op ‘weinig roede grond’, dat dankzij deze zoon rendeerde. Ze had nog wel een tweede
zoon van vijftien jaar, maar die was te jong en niet geschikt om het land te bewerken. Voor een knecht
ontbrak het geld. De weduwe, die in tegenstelling tot veel andere weduwen die in deze jaren een
verzoekschrift schreven of lieten schrijven, er wel van op de hoogte was dat de nieuwe wet geen
vrijstelling gaf aan kostwinners, vroeg desondanks of haar zoon gezien de slechte omstandigheden
28
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waarin haar gezin verkeerde, dadelijk na inlijving onbepaald verlof kon krijgen. Het gemeentebestuur
van Enkhuizen bevestigde het verhaal van weduwe Hof: ‘Uit de opbrengst dezer Bouwerij moet voorzien
worden in de behoefte van het gezin. De loteling kan niet vervangen worden en ook een knecht kan niet
worden aangenomen’. De commissaris van de Koning in Noord-Holland nam het eveneens voor de
weduwe op. Er zou naar zijn mening een weldaad worden verricht. De commissaris deed wel bewust
water bij de wijn. Die weldaad zou volgens hem namelijk ook worden verricht als de jongen na drie
maanden in dienst ontheffing zou krijgen. De commissaris deed er waarschijnlijk goed aan het verzoek af
te zwakken, want in de meeste van dergelijke gevallen bleef de minister bij de letter van de wet.31
De gezinssituatie van de lotelingen – de afschaffing van het kostwinnerschap uitgezonderd – was na de
wet van 1861 veel bepalender voor de vrijstellingen dan hun gezondheidstoestand. Een gevolg hiervan
was dat de regionale materiële verschillen in welvaart en gezondheidssituatie er minder toe deden dan
onder de wet van 1817. Onderstaande kolomgrafiek toont dat de percentages vrijgestelden per provincie
weinig meer van elkaar afweken:
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Eerder in dit hoofdstuk zagen we dat de regionale verschillen in de kans om een dienstplichtig nummer te
trekken voor de lotelingen zonder vrijstellingsgrond in de loop der jaren afvlakten. Uit bovenstaande
kolomgrafiek blijkt dat de oorzaak vooral ligt bij de wet van 1861, die ervoor zorgde dat verschillen in
leefomstandigheden tussen de provincies er de minder toe deden dan daarvoor. Die verschillen tussen
goedgekeurde lotelingen uit stedelijke gebieden als de provincie Noord-Holland en landelijke gebieden
als de provincie Limburg, zullen in de loop der jaren ook zijn afgenomen door de komst van de riolering,
de aanleg van waterleidingen en een groeiende aandacht van de negentiende-eeuwse stadsbesturen voor
hygiëne. Maar deze ontwikkelingen waren van minder belang dan de Militiewet van 1861, die veel
minder dan de Militiewet van 1817 de nadruk legde op lichaamsgebreken of te kleine lengte, en vooral
de gezinssituatie van lotelingen als vrijstellingsgrond kende.
5.4 Een bijzondere vrijstelling: buitenlandse zeevaart
Aan de ene kant bracht de militiewet van 1861 een betere regionale verdeling van de kans om vrij te
loten. Aan de andere kant zorgde de wet echter voor meer sociale ongelijkheid omdat hij niet alleen een
einde maakte aan de vrijstelling op grond van kostwinnerschap maar ook aan een vrijstelling voor de
koopvaardij dat eveneens gunstig uitviel voor een lagere bevolkingsgroep. Het was een privilege dat door
koning-koopman Willem I in het leven was geroepen om de scheepvaart, die in de Franse tijd zware
klappen had gekregen, te helpen herstellen. Het continentale stelsel, een maatregel van Napoleon die de
handel tussen het Europese continent en Groot-Brittannië aan banden had gelegd, had de genadeslag
betekend voor de centrale rol van Nederland als stapelmarkt van Europa, die sinds de gouden zestiende
31
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eeuw al langzaam tanende was. De koopvaardij bleef na het vertrek van de Fransen verliezen lijden en
was een zorgenkindje van Willem I. De Oranjevorst riep als stimuleringsmaatregel de vrijstelling voor de
buitenlandse zeevaart in het leven: jonge zeelieden uit de koopvaardij die inlootten konden op grond van
hun beroep ieder jaar een tijdelijke vrijstelling krijgen. Ze moesten dan zelf een verzoek indienen en twee
jaar voor hun inschrijving voor de loting van de militie dat beroep al hebben uitgeoefend. Het ging dan
alleen om de koopvaardij, of buitenlandse zeevaart zoals die toen werd genoemd: vissers, loodsen of
schippers op de binnenwateren waren nadrukkelijk wel verplicht om in de nationale militie te dienen. In
tijd van oorlog verviel de vrijstelling voor de koopvaardij.32
De vrijstelling voor scheepsjongens van de koopvaardij was om twee redenen bijzonder. Ten eerste – het
is al genoemd – pakte zij in tegenstelling tot andere vrijstellingen, als bijvoorbeeld die voor enig zonen
en studenten in de godgeleerdheid, gunstig uit voor de onderste bevolkingslagen. Jongens uit de
kustplaatsen die weinig opleiding hadden genoten en op jonge leeftijd voor de grote vaart kozen, hoefden
niet te dienen. Ten tweede bracht de vrijstelling nogal wat rumoer met zich mee. De zonen van
welgestelde ouders, die in de regel niet voor een dergelijk beroep kozen, hadden immers een kleine kans
om uit te loten als er veel plaatsgenoten met een vrijstelling op zee waren. Deze ouders vonden een
manier om hun belangen te verdedigen. Vooral uit de kleinere kustplaatsen van de provincie Groningen
waar de kans op vrijloten voor de zonen van welgestelde ouders zichtbaar verminderde, ontving de
minister van Binnenlandse Zaken veel klachten. In het geraadpleegde bronnenmateriaal is overigens een
dergelijke opwinding in grote havensteden als Amsterdam en Rotterdam minder terug te vinden, wat niet
verwonderlijk is omdat het aantal vrijstellingen vanwege buitenlandse scheepvaart daar
verhoudingsgewijs weinig voorstelde en minder in de gaten liep tussen al de andere gronden om buiten
de dienst te blijven.
Bij welgestelde ouders uit de kleine havenplaatsen in de provincie Groningen lag dat dus anders. Er
ontstond daar in de loop van de negentiende eeuw een groeiend overzees handelsverkeer met Duitsland
en de Scandinavische landen. Tegelijkertijd verloor de traditionele turfwinning aan betekenis. Veel
binnenvaartschippers lieten hun kleine schepen daarom ombouwen tot de grotere schepen die nodig
waren voor de overzeese handel. Het waren goede tijden voor de Groningse scheepswerven. Bijna de
helft van de Nederlandse zeeschepen had omstreeks 1860 zijn thuishaven in de Groningse veenkoloniën.
Deze ontwikkelingen leidden tot een relatief grote vraag naar zeevarend personeel in de kleine Groningse
havenplaatsen, die op haar beurt verhoudingsgewijs daar weer veel vrijstellingen voor scheepsjongens
vanwege buitenlandse scheepvaart bracht. Zo hoefden in 1861, het laatste jaar dat de militiewet van 1817
van kracht was, 441 jongens niet in dienst vanwege buitenlandse zeevaart. Hiervan kwamen 149 jongens
uit Noord-Holland, 123 jongens uit Groningen, 122 uit Zuid-Holland en 44 uit Friesland.33
De vrijstelling bracht gemeentebesturen in Groningse plaatsen als Veendam en Nieuwe en Oude Pekela
en ook op de Waddeneilanden tussen twee vuren. Aan de ene kant konden relatief veel inwoners
vanwege hun beroep van zeeman buiten de dienst blijven, en maakten zij ook gretig van deze
mogelijkheid gebruik. Aan de andere kant was er een groep plaatsgenoten die hierdoor nauwelijks kans
had op vrijloten en pleitte voor afschaffing van de vrijstelling. In een tijd dat er nog geen
belangenorganisaties van werknemers of consumenten bestonden, traden plaatselijke besturen in
dergelijk kwesties vaak op als belangenvertegenwoordiger van hun bevolking. In dit geval de ene keer
als pleitbezorger voor de scheepsjongens en een andere keer om de grieven te verwoorden van de groep
burgers die een grote kans had om in te loten. In 1830 pleitte de burgemeester van Vlieland bijvoorbeeld
voor het behoud van de vrijstelling voor de koopvaardij. In een schrijven aan de koning overdreef hij
flink de kwalijke gevolgen van eventuele militiedienst voor de scheepsjongens die vanwege het conflict
met de Belgen alsnog onder de wapenen dreigden te worden geroepen. Er bestond volgens hem onder
hen grote tegenzin: ‘omdat na volbragte diensttijd bij de nationale militie, de beste leertijd bij de
Zeedienst is verloopen, en als het waaren niet kunnen vorderen, maar altijd matroos moeten blijven,
geenen bevordering tegemoet dus zien volkomen moedeloos zijn’. Bovendien waren deze
scheepsjongens, die van kinds af aan op zee hadden gevaren, volgens de burgemeester niet geschikt voor
de dienst in de nationale militie. De tegenzin was bij sommigen onder hen groot. Volgens de
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burgemeester van Vlieland zelfs zo groot: ‘dat zij liever dadelijk hun doodvonnis hooren, dan in de
landdienst te treeden’.34
Het kwam evengoed voor dat gemeentebesturen op de nadelen van de vrijstelling wezen om te ijveren
voor de belangen van welgestelde inwoners die hun middel van bestaan niet in de scheepvaart vonden.
Zo stuurden de gemeentebesturen van Nieuwe Pekela en Veendam in 1842 rekesten waarin ze niet
voor de eerste keer in de negentiende eeuw bezwaar maakten tegen het grote aantal vrijstellingen voor
buitenlands zeevarenden onder de lotelingen uit hun gemeenten. Ze ontvingen hierover ‘klagten der
ingezetenen’ en dat was volgens eigen zeggen niet verwonderlijk. Het gemeentebestuur van Veendam
becijferde dat zich in de periode 1835-1840 onder de 255 lotelingen maar liefst 84 geschikte
zeevaarders hadden bevonden die waren vrijgesteld en zodoende de kans op vrijloten voor de overige
lotelingen vrijwel onmogelijk hadden gemaakt. In het jaar 1841 was het door de gemeente te leveren
contingent voor de nationale militie zelfs voor een zesde gedeelte niet gevuld. De gemeente Veendam
en ook Nieuwe Pekela pleitten overigens – met degenen die profiteerden van de vrijstelling in het
achterhoofd – niet voor afschaffing van de vrijstelling, maar voor een vermindering van het te leveren
contingent met het aantal buitenlands zeevarenden dat een dienstplichtig nummer trok. Uit een
begeleidend schijven van de gouverneur in Groningen blijkt dat beide gemeenten, samen met
Wildervank en Oude Pekela, in 1837 naar aanleiding van eerdere verzoekschriften al een antwoord van
de regering op hun klachten hadden ontvangen. De minister van Binnenlandse Zaken had het toen
gelaten bij de constatering dat vrijstellingen nu eenmaal ‘in de aard van de zaak’ gunstig uitvielen voor
de een en nadelig voor de ander. Volgens de gouverneur kon het ook nu bij deze constatering blijven:
‘het is waar, van de eene zijde werkt de wetsbepaling omtrent de buitenvaarders in het nadeel van de
gemeenten waar veel buitenlandsche zeevarenden gevonden worden, doch aan de andere zijde hebben
ook juist die gemeenten er het meeste voordeel van, omdat het de gemeenten zijn wier hoofdmiddel
van bestaan in de buitenlandsche scheepvaart gelegen is’.35 De woorden gaven het dilemma weer waar
gemeenten als Veendam en Nieuwe Pekela voor stonden. Hun voorstel om de vrijstellingen te
handhaven en wel af te trekken van het te leveren contingent, was misschien een aardig plaatselijk
compromis, maar had in Den Haag natuurlijk geen schijn van kans.
Later in de eeuw kwamen niet alleen gemeentebesturen op voor de belangen van de scheepsjongens of
andersom die van de plaatsgenoten die de dupe waren van de vrijstelling. Zo ontving Willem III in
1855 een verzoekschrift van de vereniging Hulpbetoon uit het Groningse Nieuweschans, een lokaal
onderling hulpfonds dat het jaar daarvoor was opgericht onder toezicht van de plaatselijke elite en
middenklasse. Hulpbetoon paste binnen het idee van het beschavingsoffensief en had een filantropisch
doel: ‘hulpbehoevende jongelingen, die lust en geschiktheid in de zeevaart hebben, door ’t verschaffen
der daartoe benoodigde kledingsstukken, in staat te stellen, om naar zee te gaan’. Daarnaast wilde de
vereniging zorgen voor: ‘de verstandelijke ontwikkeling en zedelijke vorming der jongelingen (…)
terwijl zoodanige jongelingen die anders van alle hulp verstoken, meerendeels doelloos de
maatschappij intredende, haar tot last, zich zelve ten ongeluk opgroeiende, hierdoor in staat worden
gesteld om eenmaal nuttige leden der maatschappij te kunnen worden’. Volgens de opstellers van het
verzoekschrift hadden alle ingezeten die daartoe in staat waren, zich als lid van de vereniging
aangemeld.
Een nieuwe militiewet stond eraan te komen en verrassenderwijs blijkt uit het verzoekschrift dat
Hulpbetoon bepaald geen pleitbezorger was voor haar doelgroep: de arme scheepsjongens. Het
verzoekschrift was integendeel een illustratie van eigenbelang van de gegoede burgerij die door de
vrijstellingen voor de scheepsjongens veel eerder een dure remplaçant moest kopen of anders zelf in
dienst moest. De vereniging bepleitte ten behoeve van haar contributie betalende leden uit
Nieuweschans het schrappen van de vrijstelling in een volgende militiewet: ‘Een gewigtig bezwaar
komt echter bij hen op, dat namelijk de jongelingen die een paar jaren de zee bevaren van militaire
dienst vrij zijn, terwijl anderen die zich niet aan de zeevaart wijden in hunnen plaats als militair
moeten uittrekken. Met de meest verschuldigde eerbied, geeft bovenvermelde vereniging dus Uwe
Majesteit in bedenking of bedoelde vrijstelling niet te zeer bezwarend is voor de gemeenten, waarvan
het meerendeel der ingezetenen hun bestaan zoeken in de zeevaart, en welke dus, volgens de wet, op
die vrijstelling aanspraak kunnen maken, ten nadeele van een klein getal inwoners welke op het
34
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vasteland den kost verdienen. En daar het aantal zeelieden hier ter plaatse van jaar tot jaar aan groeit,
neemt zij de vrijheid Uwe Majesteit eerbiedig te verzoeken, om bij het ontwerp eener nieuwe wet op
de nationale militie aan het bezwaar van supplianten te willen tegemoet komen, op zoodanige wijze,
als Uwe Majesteit in het belang van het rijk, nuttig en billijk zult oordelen’.36
Het wetsvoorstel dat de regering zes jaar later indiende, zal de leden van Hulpbetoon tevreden hebben
gestemd. De vrijstelling voor buitenlandse zeevarende verdween en ervoor in de plaats kwam de
zeemilitie waar dienstplichtige scheepsjongens die hun dienst liever niet op het land vervulden zich als
vrijwilliger voor konden aanmelden. In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel stelde de
regering dat zij de vrijstellingen op basis van rechtvaardigheid wilde beperken. Er waren wat die
rechtvaardigheid betreft vooral in de Groningse havenplaatsen veel bezwaren en moeilijkheden rond
een van de vrijstellingen: die van de buitenlandse zeevaart. De verzoekschriften uit de jaren daarvoor,
die vooral voor afschaffing van deze vrijstelling hadden gepleit, bleken niet vergeefs te zijn verzonden.
De regering refereerde er in ieder geval aan. Het was haar ter ore gekomen dat inwoners van
kustplaatsen naar andere gemeenten waren verhuisd om de grote kans om in te loten door de vele
vrijstellingen van buitenlands zeevarenden te ontlopen.37
In de parlementaire beraadslagingen over het wetsontwerp kwam de opheffing van de vrijstelling
kortstondig ter sprake. Er bleek nauwelijks oppositie. Het enige Tweede Kamerlid dat over deze
kwestie wel expliciet van zich liet horen, was Pieter Philip van Bosse, een belangrijke Amsterdamse
liberaal die in een aantal eerdere kabinetten als minister van Financiën de liberalisering van handel en
scheepvaart had gestimuleerd. Van Bosse sprak van een revolutie omdat buitenlands zeevarenden nu
plots aan de dienstplicht werden onderworpen. Hij vroeg zich af of de regering het belang van de
vrijstelling voor de koopvaardij, die toch een bijzonder belangrijke tak was van de Nederlandse
economie, wel zorgvuldig had gewogen. Hij wees ook op de mogelijke gevolgen: de scheepsjongens
voor wie de wereld zich niet beperkte tot Nederland, die overal hun brood verdienden en hun beroep
waar ook ter wereld konden uitoefenden, zouden wel eens de neiging kunnen vertonen het vaderland
vaarwel te zeggen om hun diensten aan buitenlandse reders aan te bieden.38 De opmerkingen van Van
Bosse bleven vrijwel onbesproken. De regering beperkte zich tot de reactie dat zij het vreemd vond dat
Van Bosse een vrijstelling voor een bedrijfstak verdedigde, een vorm van protectie waar hij zich in het
verleden altijd zo fel tegen had verzet. Daarnaast onderkende de regering de dreiging van het
ontduiken van de dienstplicht door buitenlandse zeevarenden niet, maar als dat gebeurde, dan zouden
de schuldigen bij terugkeer in het land dezelfde straf ondergaan als andere miliciens die zich aan hun
plicht onttrokken.39 Naast dit korte debat tussen regering en Van Bosse werd uitgebreider gesproken
over een nieuw te vormen zeemilitie als alternatief voor de buitenlands zeevarenden. De discussie
wijst erop dat de mogelijkheid van behoud van de vrijstelling bij de behandeling van het wetsontwerp
al een gepasseerd station was.
Na 1861 kwam de vrijstelling nog een laatste keer ter sprake in de politieke arena. De Nederlandse
koopvaardij ging na 1860 opnieuw achteruit en op voorspraak van zes Tweede Kamerleden die
vreesden voor toestanden als rond 1815, werd een parlementaire enquête ingesteld. Het rapport van de
enquêtecommissie verscheen in 1875. Ruim negentig deskundigen, onder wie reders, kooplieden,
gezagvoerder, touwslagers, scheepsbouwmeesters en zeilmakers werden door de commissie gehoord.40
Een van de belangrijkste reders die aan het woord kwam, was Ipe Annes Hooites uit Hoogezand, die in
die tijd de grootste rederij van Nederland had. Wellicht was het niet toevallig dat juist een Groningse
reder de gevolgen van de afschaffing van de vrijstelling voor buitenlands zeevarenden nog een keer
onder de aandacht bracht. Hooites antwoordde op de vraag met welke bemanning hij voer: ‘Wat men
krijgen kan. Er zijn niet vele Hollandsche matrozen, en wat er is, is gemeen plebs. De nationale militie
werkt de vorming van de matrozenstand tegen. Vroeger gold de bepaling, dat hij, die twee jaren op zee
gevaren had, vrijstelling van dienst kon bekomen. Die omstandigheid deed menig ouder besluiten zijn
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zoon aan de scheepvaart te wijden. Zoodanige instellingen bestaan niet meer, en het gevolg is dat men
bijna geen Hollandsche matrozen meer in dienst kan krijgen’.41
Hooites suggereerde met zijn antwoord dat de scheepjongens en hun ouders de vrijstelling niet alleen
passief ondergingen, maar dat zij ook bewust voor de buitenlandse scheepvaart kozen om de
dienstplicht te ontlopen. De suggestie is niet te onderbouwen omdat daarvoor ander bronnenmateriaal
ontbreekt. De leden uit de onderste bevolkingslagen lieten immers zelf geen geschriften achter waarin
ze hun beweegreden verklaarden. Eerder geciteerde opvattingen uit hogere lagen van de bevolking
ondersteunden wel de suggestie van Hooites. Zo had minister Van Bosse gesproken over de
kosmopolitische aard en het gebrek aan vaderlands gevoel bij zeelieden door hun vele reizen en de
burgemeester van Vlieland schreef in deze trend over de angst en ongeschiktheid voor de kazernes op
het vasteland van scheepsjongens die van kinds af aan op zee zwierven. Maar dit waren vooral
woorden die hun pleidooien kracht moesten bijzetten. Het is de vraag of scheepjongens en hun ouders
dit zelf zo voelden en opzettelijk voor de koopvaardij kozen om de dienstplicht te ontlopen. De
vrijstelling zal voor velen onder hen zeker een welkome bijkomstigheid zijn geweest.
Er is een uitzondering op het stilzwijgen van de scheepsjongens en hun ouders: de eerste jaren van het
Belgisch-Nederlands conflict. De wet van 1817 bepaalde dat de vrijstelling voor buitenlands
zeevarenden in oorlogstijd zou worden opgeschort. Na het uitbreken van de Belgische opstand in
augustus 1830 gebeurde dat ook daadwerkelijk. Verweer tegen deze maatregel was er beslist. Een
ontstemde reactie van de burgemeester van Vlieland kwam al eerder aan bod, en ook het gedrag van de
scheepsjongens uit Groningen die van zee werden geroepen om bij de nationale militie te dienen, lijkt
op zijn zachts gezegd niet bepaald enthousiast. In december 1830 stuurde de gouverneur van de
provincie een verslag aan de minister van Binnenlandse Zaken waaruit bleek dat slechts acht van de 93
scheepsjongens die moesten opkomen zich bij hun plaatselijke commandant hadden gemeld. De
anderen bevonden zich nog op zee of lieten de oproep gewoonweg links liggen. De boosdoeners
kwamen hoofdzakelijk uit Wildervank, Veendam en Oude en Nieuwe Pekela. Bovendien hadden ze
vrijwel allemaal een verzoek ingediend om een plaatsvervanger te mogen stellen. Volgens de
gouverneur was dat een voorwendsel om tijd te winnen: ‘daar velen niet in staat zullen zijn, om de
kosten van een plaatsvervanger te bestrijden, heb ik echter gemeend in deze ogenblikken, vooral bij de
oproeping van de eerste ban van de schutterij, en vermits geene voldoende militaire magt in mijne
provincie aanwezig is, uitstel te verleenen’.42 De gouverneur, Willem Frederik Lodewijk Rengers, was
getuige deze woorden bezorgd over het handelen van de buitenlandse zeevaarders die niet van plan
waren zich zonder slag of stoot in te laten lijven. Zijn angst over de onrust onder de scheepsjongens
van de koopvaardij die hun beroep vaarwel moesten zeggen, bleven bij de staatsoverheid niet
onopgemerkt. In 1833 besloot de regering in ieder geval de vrijstelling weer te herstellen.43 De jongens
die op de koopvaardij voeren, konden tot de militiewet van 1861 weer opgelucht adem halen.
5.5 Het huwelijk: een ontsnappingsroute?
Tot 1861 was er nog een andere niet onbelangrijke vrijstelling die zou kunnen worden gebruikt om
onder de dienstplicht uit te komen: het huwelijk. In de tijd van het Directoire was het in Frankrijk niet
ongewoon geweest dat jongens van negentien trouwden met weduwen van in de zestig, zeventig en
soms wel tachtig jaar oud om maar buiten het leger te blijven.44 In het Koninkrijk der Nederlanden van
Willem I konden jongens volgens het burgerlijk wetboek trouwen als het achttiende jaar ten volle was
bereikt. Dit gaf de toekomstige milicien een jaar lang de gelegenheid een huwelijk te sluiten om onder
de dienstplicht uit te komen. Al snel leefde bij de autoriteiten de angst voor een bewust misbruik van
41
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het huwelijk om onder de dienstplicht uit te komen. Uit informatie die de minister van Binnenlandse
Zaken daarom op aandringen van de koning in 1820 bij de gouverneurs van de koning inwon, bleek
deze angst echter grotendeels ongegrond. De aanleiding voor het onderzoek in de provincies was dat
uit het verslag over lichting van het jaar 1819 bleek dat 285 ingeschrevenen getrouwd waren. Op het
eerste gezicht was dat een klein aantal, maar aan de andere kant toch ook een aantal waar de minister
en de koning misschien niet ten onrechte hun vraagtekens bij zetten. Huwelijken werden in de
agrarisch-ambachtelijke samenleving van die tijd veelal op late leeftijd gesloten. De gemiddelde
huwelijksleeftijd van Nederlandse mannen bij hun eerste huwelijk lag tegen de dertig jaar.45
Het onderzoek bracht niets in kaart dat voeding gaf aan de achterdocht. Ten eerste ging het om slechts
125 man: 160 van de 285 gehuwden waren bij nader inzien ouder dan negentien jaar. Ten tweede
kwam uit de antwoorden van de gouverneurs naar voren dat deze huwelijken slechts in vier gevallen
misbruikt waren om militieplicht te ontlopen en dat in de overige gevallen een andere oorzaak kon
worden aangewezen. Een ongewenste zwangerschap was de belangrijkste. Zo antwoordde de
gouverneur in Drenthe dat een aantal toekomstige lotelingen was getrouwd: ‘uit hoofde zwangerschap
van hun bruid’. Daarnaast was er: ‘een jonge bruid die al iets bezat, iemand nodig had om harer
boerderij waar te nemen, van welke gelegenheid, van zijn fortuin te verbeteren hij vermeende gebruik
te moeten maken’. Een typisch antwoord kwam van de gouverneur in Zuid-Holland. Hij achtte het
ondervragen van de jong getrouwden ongepast omdat: ‘hoogstwaarschijnlijk velen door eenen
dringenden noodzakelijkheid tot het soms vroegtijdig van echtverbintenis worden bewogen, schoon
ook de zucht van sommigen om langs dien weg van de toepassing der wet op de militie te vrijwaren
als een bijkomende oorzaak mag worden beschouwd’. Ook de overige gouverneurs, die wel informatie
inwonnen, berichtten over voorhuwelijkse zwangerschap als belangrijkste oorzaak voor vroege
huwelijken. Over dienstvermijding schreven slechts de gouverneurs uit Overijssel en Groningen. Zij
vermoedden beiden dat er in hun provincies door twee jongens huwelijken waren aangegaan om de
dienstplicht te ontlopen. Maar of dienstplicht echt de hoofdoorzaak was, mag uit de woorden van de
gouverneur van Groningen worden betwijfeld: ‘onder de vier hier opgegeven personen welke in de
loop van 1818 den vollen ouderdom van 18 jaren hebben bereikt en vervolgens gehuwd zijn, bevinden
zich er twee die daartoe zijn overgegaan, om zich van de dienst vrij te maken en ook omdat hunnen
bruid in staat van zwangerschap was. De derde schijnt geen bijzondere motieven te hebben gehad,
terwijl ten aanzien van den vierden wordt opgemerkt, dat deze in de gemeente Nieuwe Pekela te huis
behoort, al waar de vroege echtverbintenissen niet ongewoon zijn’.46
Als wordt afgegaan op deze rapportages uit 1820 lijken huwelijken dus nauwelijks te zijn gebruikt om
de dienstplicht te ontlopen. In ieder geval leidden zij niet tot maatregelen van overheidswege en dat
lijkt gezien de ontwikkelingen in latere jaren terecht. Uit de jaarlijkse verslagen van de afloop der
nationale militie blijkt dat in de jaren 1850, jaarlijks gemiddeld vijfentwintig lotelingen trouwden voor
hun dienstplichtige leeftijd. De verdeling over de provincies was als volgt:
Huwelijken voor de dienstplichtige leeftijd 1850-1860 per provincie
Noord-Holland
Zuid-Holland
Utrecht
Gelderland
Overijssel
Groningen
Zeeland
Friesland
Noord-Brabant
Drenthe
Limburg

115 huwelijken
82 huwelijken
19 huwelijken
15 huwelijken
14 huwelijken
12 huwelijken
12 huwelijken
3 huwelijken
2 huwelijken
2 huwelijken
0 huwelijken
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De aantallen zijn vergelijkbaar met het algemeen landelijke trouwgedrag in die tijd. De
noordwestelijke provincies kenden de hoogste huwelijkscijfers en in Limburg en Noord-Brabant was
de trouwlustigheid het geringst.47 Het huwelijk was blijkbaar een te ingrijpende stap in het leven om
een doorslaggevend motief te zijn voor dienstplichtvermijding. Het onderzoek uit 1820 liet zien dat in
de meeste gevallen een ongewenste zwangerschap aan een huwelijk voor de dienstplichtige leeftijd ten
grondslag lag. Het beperkte aantal vroege huwelijken en hun verdeling per provincie, die vrijwel
overeenkwam met de regionale verschillen in trouwgedrag op alle leeftijden, laten er eveneens weinig
twijfel over bestaan dat het huwelijk niet of nauwelijks als ontsnappingsroute voor de dienstplicht
werd gebruikt.
5.6. Misbruik en sociale controle
Eerder in dit hoofdstuk is beschreven hoe met de wet van 1861 de tijdelijke vrijstellingen verdwenen en
het papierwerk voor de militieraden toenam, terwijl de afkeuringen om medische redenen of te kleine
lengte verminderden. De vele verzoeken tot vrijstelling wegens broederdienst of enig zoon, gaven de
militieraden vanaf dat jaar verruit het meeste werk. Ook de lotelingen hadden er hun handen vol aan. Ter
verkrijging van de gevraagde vrijstelling moesten zij een door de burgemeester ondertekend getuigschrift
en andere bewijsstukken inleveren. Het was niet altijd even eenvoudig om aan de benodigde papieren te
komen. Johannes Teunis Berkmoes had daar bijvoorbeeld moeite mee. Hij zou vrijstelling moeten
krijgen wegens broederdienst. Zijn vader had alles gedaan wat hij kon om het benodigde getuigschrift te
verkrijgen, maar was polderwerker. Al naargelang er werk te vinden was, trok hij van de ene plaats naar
de andere. Het bleek voor hem onmogelijk twee getuigen te vinden die voldoende bekend waren met zijn
situatie.48 Johannes was niet de enige voor wie het staven van zijn familieomstandigheden een zware
opgave was. Vooral voor wezen kon het problemen opleveren getuigen te vinden die voldoende met hun
familieomstandigheden bekend waren.49
Uit andere verzoekschriften blijkt dat de op het eerste oog simpele regel, dat van het even aantal broers
de helft moest dienen en van een oneven aantal de kleinere helft, in de praktijk niet altijd even soepel
hanteerbaar was. De meeste misverstanden en onenigheid ontstonden over de vraag of een broer wel of
niet in dienst was geweest, en zo ja, of die dienst dan ook was volbracht.50 Zo moest in 1817 een zekere
Albert Eggink uit het Gelderse Hengelo in eerste instantie onder de wapenen hoewel hij een oudere broer
had die al in de nationale militie had gediend. Deze volle broer, een zekere Hendrik, had als milicien
deelgenomen aan de Slag bij Waterloo en was op 18 juni 1815 gesneuveld. Albert had bij de militieraad
een verzoek tot vrijstelling ingediend, maar de raad keurde zijn verzoek af omdat het bewijs van
overlijden ontbrak. Albert had hierop navraag gedaan en kon enkele dagen later toch het bewijs afleveren
omdat het: ‘door een abusive verzending van het corps naar eene plaats van gelijke naam in de Provincie
van Overijssel gelegen, eerst dezer dag is ter hand gekomen’.51
In andere gevallen waarbij beroep werd aangetekend, bleek het voor de militieraad onmogelijk te
achterhalen hoeveel broers iemand had omdat een overlijdensakte ontbrak. De familie Van Hulst uit
IJsselstein was een wel zeer uitzonderlijk slachtoffer van ongevallen en de slechte registratie daarvan
tijdens de chaotische Russische veldtocht en de eerste jaren van de militie onder Willem I. In een adres
van 26 april 1831 deed Gerrit van Hulst, van beroep wieldrager, zijn trieste verhaal. Hij verzocht om
ontslag uit de dienst van zijn vierde zoon Pieter. Zijn oudste zoon Barend had als conscript in de
Russische veldslagen meegevochten en was niet teruggekeerd, zonder dat vader Van Hulst iets van
leven of dood had vernomen. Hij kon zijn zoon in 1814 daarom niet als overleden aangeven. Zijn
tweede zoon, Gerrit, was in dat jaar vervolgens voor de landmilitie opgeroepen. Na een korte diensttijd
was hij ontslagen omdat hij een zware val van een paard had gemaakt. Zijn derde zoon Antonie was
eveneens ingeloot en had in 1822 de militie ingeruild voor het Nederlandse koloniale leger. Hij was in
1828 in Nederlands-Indië overleden. Vader Van Hulst had zelf ook vierentwintig jaar als militair
gediend. Ondanks het turbulente militaire verleden van de familie moest de vierde zoon toch in de
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roerige tijd van de Belgische opstand in de militie dienen, omdat: ‘hij geene genoegzame bewijzen van
zijnen twee oudste broeders vorengenoemde Barend en Gerrit heeft kunnen bijbrengen’.52
Ook later in de eeuw kon een akte van overlijden voor problemen zorgen. Dit gebeurde bijvoorbeeld als
een broer werd vermist wegens schipbreuk. Een geval als dat van Antonius Wilhelmus Jacobus Ruygrok
stond wat dit betreft niet op zich. Betrokkene werd in 1884 in eerste instantie door de militieraad voor de
dienst aangewezen omdat een wettig bewijs van overlijden van zijn broer Cornelis Simon Antonius
Ruygrok ontbrak. Een aantal jaren daarvoor was het schip waar Cornelis op meevoer tijdens een reis naar
Indië met man en muis vergaan. De militieraad verdedigde zijn standpunt als volgt: ‘De uitspraak van
den Militieraad mag niet anders dan op den letter van de Wet berusten en het is de vraag of het voor
sommigen overtuigend bewezen is dat C.S.A. Ruygrok gedurende de zeereis verdronken is, daarvan
moet een wettig bewijs geleverd worden, zijnde of een acte van overlijden of een vonnis houdende
rechtelijke uitspraak waarbij rechtsvermoeden van overlijden is aangenomen. Het geval kan zich zeer
goed hebben voorgedaan dat de vermoedelijk verdronken Ruygrok heeft willen deserteren, zich ergens in
het ruim van het schip heeft verborgen en tenslotte op een of andere wijze dien bodem heeft verlaten en
zich thans te midden van de Atjehers of elders bevindt. Weledelgestrenge Heer, zal mij toegeven dat al
bestond daartoe weinig waarschijnlijkheid, dergelijke gevallen zich hebben voorgedaan en de
mogelijkheid niet is uitgesloten’.53 In het rapport van de militiecommissaris kwam de achterdocht van de
autoriteiten goed naar voren. Achter iedere opgegeven reden van vrijstelling kon een addertje onder het
gras schuil gaan. Zo goed en kwaad als het ging, controleerde de militieraad de ingeleverde documenten
daarom op validiteit. De commissaris van de Koning besloot in dit geval de bezwaren van de
militiecommissaris te negeren en Antonius Ruygrok niet voor de dienst aan te wijzen.
De kans om misleid te worden, was het grootst bij de verzoeken om vrijstelling op grond van een
lichaamsgebrek of te geringe lengte. De vraag hoeveel van de afgekeurde jongens bewust hebben
getracht de autoriteiten om de tuin te leiden, is aan de hand van statistieken niet te beantwoorden. Er
werden in de eerste helft van de negentienden eeuw weliswaar meer jongens afgekeurd of te klein
bevonden dan in de tweede helft, maar zoals al eerder vermeld kan daar geen conclusie aan worden
verbonden omdat de lichamelijke eisen voor nieuwe rekruten na de militie wet van 1861 minder streng
waren. Bovendien constateerde een militieraad natuurlijk geen misbruik als een loteling met succes een
lichaamsgebrek voorwendde. Los van deze kanttekening blijkt uit verslagen van militieraden en de
getuigenissen van de lotelingen die in de twintigste eeuw zijn opgeschreven dat de autoriteiten de hele
negentiende eeuw goed op hun hoede moesten zijn tijdens de medische keuringen. Er waren veel
methoden in omloop om een afkeuring af te dwingen. Zelfs het meten, waarbij op het eerste gezicht het
minst gesjoemeld kon worden, was voor sommige lotelingen een gelegenheid om te trachten met
hulpmiddelen de dienst te ontduiken. Zo heeft de al eerder genoemde Vader het in zijn verhaal over de
loting voor Oostkapelle over ‘zij wier lengte reden gaf tot onzekerheid. Eintje van ’t hofje “ ’t Oute
Kraentje” aan de duinen, was één van hen. De ganse nacht die aan de gewichtige dag vooraf gegaan was,
had hij met een vrachtje “musterds” (takkebossen) op zijn schouders gelopen, om nog een centimetertje
aan lengte in te boeten. De dorpsdokter had hem dit aangeraden en gezegd dat ‘het een dubbeltje op z’n
kant zou wezen, als hij er ‘ongeschonden’ afkwam’.54 De plaatselijke arts kende blijkbaar geen scrupules
over het advies aan een dorpsgenoot hoe buiten de dienst te blijven.
Ook uit verslagen van militieraden blijkt dat het niet altijd eenvoudig was de juiste lengte van een jongen
te bepalen. Een treffend voorbeeld geeft een verslag uit 1872 van de zitting van de militieraad in
Dordrecht. De voorzitter van die raad schreef: ‘Het geval doet zich dikwerf voor, dat een loteling, die de
lengte van 1.55 of daaromstreeks heeft, geoorloofde of niet geoorloofde middelen of kunstgrepen
aanwendt, om zich korter te doen schijnen dan hij werkelijk is, b.v. door buitengewone
lichaamsbewegingen of vermoeyenissen te nemen gedurende 2 à 3 dagen en ruim gebruik te maken van
sterken drank voor de zitting van den Militieraad, hetgeen veroorzaakt dat zoodanige loteling, op de
lengtemaat gesteld wordende, inéén zakt en te klein bevonden wordt, terwijl een verdaging van het
onderzoek tot een volgende zittingsdag niet baat, daar die hem eenige dagen te voren moet worden bekend
gemaakt en hij dus in de gelegenheid is hetzelfde middel te bezigen. Naar het oordeel van deskundigen
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zou, indergelijk geval, de lengte nauwkeurig te verkrijgen zijn; door het leggen van den loteling op den
rug op een flauw hellend vlak en hem in dien stand te meten’.55
De medische keuringen waren een andere mogelijkheid om illegaal onder de dienstplicht uit te komen.
Voor een simulant stonden drie wegen open om via deze weg een vrijstelling af te dwingen: een arts aan
zijn zijde krijgen, zelfverminking of een ziekte veinzen. Het zal niet verwonderen dat de lotelingen over
het algemeen de voorkeur gaven aan het laatste: het misleiden van de autoriteiten door het voorwenden
van een gebrek. Slechte oren of ogen waren de favoriete excuses van de simulanten. De hulp van een arts
en zelfverminking kwamen minder voor en werden vooral in de eerste decennia van de negentiende eeuw
incidenteel gebruikt. Het begon in de tijd van Napoleon, toen veel artsen bereid bleken merkwaardige
dokterattesten vol kwalen op te stellen om jongens buiten het gevreesde Franse legers te houden. Ook in
latere jaren kwam het nog wel voor dat een arts het risico nam een loteling ten onrechte voor de
dienstplicht af te keuren. Maar daar moest dan wel een forse vergoeding tegenover staan. Dat blijkt
althans uit de zaak van de ‘Medicina et Chirurgia Doktor’, A.G. van de Loo. De arts moest in 1834 voor
de rechtbank in Den Bosch verschijnen omdat ‘ter zake het gebleken zoude zijn, dat hij beklaagde ter
gelegenheid en oorzaak van de uitoefening zijner functien, als heelkundige bij de militieraad, voor en na
presenten en gratificatiën zoude hebben ontvangen ter zake van de keuringen der lotelingen Franciscus
van der Ven, Johannes van der Velden, Jan Habraken en Reinier Pijnenburg’.56 De eerste drie lotelingen
hadden maar liefst driehonderd gulden aan de arts betaald en de laatste tweehonderd gulden. Dit waren
zelfs voor de roerige jaren 1830 hoge bedragen, vergeleken met de som geld die toen voor een remplaçant
moest worden neergelegd. Helaas voor de arts en de lotelingen kwam de fraude aan het licht toen de
gebreken niet werden geconstateerd bij een herkeuring op verzoek van de ouders van jongens die door de
vrijstellingen in dienst moesten.57
De meest extreme vorm om inlijving te ontlopen was zelfverminking. In de eerste decennia van de
militiewetgeving kwam het voor dat langs deze weg werd geprobeerd om onder de dienstplicht uit te
komen. De meest voorkomende zelfverminkingen waren het amputeren van de rechter wijsvinger,
waardoor de jongen niet meer kon schieten en het trekken van de snijtanden die nodig waren om de
papieren patroonhuls van de voorlaadgeweren uit die tijd te openen. Het ligt voor de hand dat de
militieraden bij zulke verminkingen al snel achterdocht koesterden. Toch ging een aantal vertwijfelde
dienstplichtigen tot een dergelijke wanhoopsdaad over. Al in 1815 gaf de secretaris van staat van
Binnenlandse Zaken aan de koning in overweging een eerder genomen beslissing ten opzichte van een
zekere Dirk van der Groep, die waarschijnlijk met opzet zijn wijsvinger van de rechterhand had
afgesneden, bij koninklijk besluit van toepassing te laten zijn op toekomstige delicten. Een nieuw verdacht
geval had zich namelijk voorgedaan en de wet stelde geen straffen ‘voor zodanigen, welke door
opzettelijke verminking hunner ledematen, zich zelf voor de dienst der militie ongeschikt maken’.58 Op 16
september 1815 volgde een koninklijk besluit waarin werd bepaald dat personen die zichzelf moedwillig
verminkten ter beschikking van het ministerie van Oorlog zouden werden gesteld ‘om als tambour, of
karreknecht bij de trein der artillerie of andersints, waartoe zij nog bekwaam mogten worden bevonden, te
worden gebruikt’.59 Ook in de militiewet van 1817 werd een artikel over zelfverminking opgenomen. In
artikel 186 van de wet stond te lezen dat zij ‘die zich door vrijwillige verminking voor de dienst
ongeschikt maken, ter beschikking van het Departement van Oorlog worden gesteld’. De schuldigen
konden dan bij de nationale militie, bij de koloniale troepen of elders worden ingedeeld. De Nederlandse
autoriteiten waren nog tamelijk coulant. Een persoon die in Frankrijk op een dergelijk misdrijf werd
betrapt, kon vanaf 1831 rekenen op zeven jaar dienst bij het gevreesde vreemdelingenlegioen.60
Ondanks de grote kans gesnapt te worden, verdween na 1815 de bereidheid om hevige pijn te lijden niet.
Het uiterste middel om de dienstplicht te ontlopen, kwam in de volgende periode van internationale
spanning weer om de hoek kijken. In 1835, middenin de negen jaar durende mobilisatie langs de
Nederlands-Belgische grens, constateerde de gouverneur van de Koning in Zeeland in ieder geval dat een
aantal personen zich moedwillig had verminkt. Een loteling voor de nationale militie uit Kerkwerve had
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een gedeelte van de wijsvinger van de rechterhand laten afhakken. Hij was niet de enige boosdoener. De
gouverneur schreef: ‘Zoodanige verminkingen vermenigvuldigen zich in deze provincie, in zonderheid
opzigtelijk de dienst der mobiele schutterij, waartegen bij de wet op de schutterij gene penaliteit is gesteld,
op eene in het oog loopende wijze’. Hij stelde voor een koninklijk besluit voor de nationale militie uit
1828, te gebruiken om het hiaat in de schutterijwetgeving op te heffen. Het besluit bepaalde dat bij gebrek
aan tenen of vingers moest worden bewezen dat de oorzaak lag bij een fout van moeder natuur, een
ongeluk of een operatie, en dat: ‘bij ontstentenis van dit blijk, de verminkten niet vrijgesteld maar
dienstplichtig zijnd, bij de artillerie-trein, de kavalerie of de mineurs en sappeurs moeten worden in dienst
gesteld’. Uit de brief van de commissaris blijkt dat ook het trekken van tanden in Nederland nog
voorkwam. Hij vond namelijk dat de mogelijkheid van vrijstelling bij het gemis van de snijtanden wel kon
worden opgeheven ‘als geen wezenlijk gebrek daarstellende, daar de soldaat dezelve tot het afbijten der
patroonen niet volstrekt behoeft’.61
Hoewel dergelijke extreme methoden eerder uitzondering dan regel waren, is het toch opvallend dat
sommige lieden bereid waren om tot het uiterste te gaan om de dienst te vermijden. Wel lijkt
zelfverminking na het conflict met België van het toneel te zijn verdwenen. Na 1840 zijn in ieder geval
in de archieven geen aanwijzingen in die richting gevonden. Dat ligt anders met de derde en meest
geliefde methode de keuring te misbruiken: het voorwenden van een gebrek of ziekte. Op deze minder
pijnlijke manier liep de loteling het minst risico gestraft te worden. Zoals al eerder vermeld, is uit de
rapporten van de militieraden niet op te maken in welke mate lotelingen bewust probeerden op deze
wijze de autoriteiten om de tuin te leiden. De lotelingen en hun ouders lijken in ieder geval wel bekend
te zijn geweest met het natuurlijk wantrouwen dat leden van militieraden hadden, want zij deden soms
veel moeite om een vrijstelling te bewerkstelligen. Zo ontving de militieraad in Leeuwaren in 1876 een
verzoek van de hoofdonderwijzer Djurre Sijbrands Radelaar uit het Friese Boxum, dat maar liefst door
elf plaatsgenoten was ondertekend en waarin werd gepleit voor de vrijstelling van Halbe Jacobs
Greijdanus, wiens verstandelijk vermogen volgens de hoofdonderwijzer te gering was om de
dienstplicht te vervullen. Hij schreef het verzoek in opdracht van de vader en hij kende Halbe omdat
die van zijn vijfde tot zijn vijftiende jaar: ‘als een getrouw en goedwillig leerling ter school gaande in
den tijd van vier jaren, bij aanhoudende oefeningen, meer op het gezigt, dan wel door zijn geheugen
eindelijk de letters en eenige klanken kende (…) maar nimmer in staat geweest zijn gedachten
eenigzins geregeld in spraak noch in schrift uit te drukken’.62 Uit de woorden die de hoofdonderwijzer
gebruikte, lijkt de geestelijke gesteldheid van Halbe dusdanig te zijn geweest dat die tamelijk
makkelijk was te constateren. Om de militieraad te overreden vond hij het blijkbaar toch nodig dat een
flink aantal plaatsgenoten mede getuigde van de toestand waarin Halbe Greijdanus verkeerde.
Dergelijke getuigenissen werden meer geschreven, maar dan vaak ten nadele van lotelingen die waren
vrijgesteld vanwege hun lengte of om een medische reden. De te kleine en afgekeurde lotelingen
hadden namelijk tijdens de keuringen, nog meer dan bij de andere stadia van het rekruteringsproces,
niet alleen rekening te houden met wantrouwige autoriteiten, maar ook met de afgunst van
medelotelingen en hun ouders. Hoe meer jongens immers werden afgekeurd, des te eerder kwamen de
eigen ‘twijfelnummers’ aan de beurt. De sociale controle van dorps- of stadgenoten was daardoor
groot en bewees de militieraden goede diensten. Er zijn in de negentiende eeuw heel wat bezwaren
aangetekend tegen vrijstellingen van medelotelingen. Zo zijn in het archief van de provincie Limburg
tussen 1867 en 1898 440 bezwaren tegen uitspraken van de militieraden terug te vinden. Hiervan
waren er 120 afkomstig van dorps- of stadgenoten van een vrijgestelde loteling.63
Een bezwaarschrift als dat van Jan Koops, rijksveldwachter in een klein Limburgs plaatsje, was in die tijd
dan ook niets bijzonders. Zijn zoon was tijdens de loting in 1869 nummer zes ten deel gevallen, waardoor
hij oorspronkelijk nog net buiten de dienst was gebleven. De zoon van de geneesheer van het plaatsje, een
zekere Henri Giesbers, was in eerste instantie minder gelukkig geweest en had het dienstplichtig nummer
vijf getrokken. Toch moest de zoon van Koops alsnog in dienst omdat Giesbers werd afgekeurd. Koops
nam dit niet en schreef in zijn bezwaarschrift over de afkeuring: `Hetgeen mij verwondert voor komt om
reden den gezegden heer Giesbers voor de loting naar een Rampelezant of eenen nommerverwislaar heeft
61
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vernomen. Daardoor komt mij deze afkeuring eigenaardig voor te meer omdat wij nooit het minste van
zijne bijziendenheid in de school of in de kerk hebben kunnen bespeuren. En den gezegden Henri
Giesbers is toch onderwijzer. Weshalve ik met eerbied verzoek eenen herkeuring volgens de bestaande
wet’.
In 1871 schreef de werkman Hubert Reinders uit Meerssen een bezwaarschrift dat betrekking had op maar
liefst drie lotelingen uit die plaats. Zijn zoon had nummer vierentwintig getrokken en dacht niet in dienst
te hoeven. Maar omdat de drie lotelingen waren afgekeurd, bleek zijn nummer alsnog militieplicht in te
houden. Twee lotelingen waren afgekeurd omdat hun gezichtsvermogen onvoldoende was en de derde op
grond van een gebrek aan een voet. Reinders was het hier niet mee eens en noemde in zijn bezwaarschrift
de namen van plaatsgenoten die wilden getuigen dat de gebreken waren voorgewend. Zo liep de
boerenzoon die vanwege zijn voet was afgekeurd nog iedere dag over omgeploegd land en slechte wegen
zonder last van zijn voet te ondervinden. Dit kon volgens Reinders worden bevestigd door drie
plaatsgenoten die hij bij naam noemde.64 Blijkbaar werden in sommige gevallen kosten nog moeite
gespaard om buiten de dienst te blijven, ook al betekende dit het verraad van een buurt- of dorpsgenoot.
De autoriteiten voeren er wel bij. Zij konden de hulp van derden goed gebruiken om de vindingrijkheid
onder de dienstplichtigen te ontmaskeren.65
Weinig opzienbarend in de negentiende eeuw was dan ook het verloop van een op 31 maart 1884
gehouden vergadering van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Tijdens deze vergadering verschenen
A. Kwant uit Krimpen aan de IJssel en E. van der Horst uit het Hof van Delft, die beiden een adres
hadden geschreven waarin zij bezwaar maakten tegen een uitspraak van de militieraad die hun zonen
onder de wapenen bracht. De twee adressanten waren het niet eens met vrijstellingen vanwege te kleine
lengte. A. Kwant lichtte volgens de notulen zijn adres als volgt toe: ‘evenals in het adres ontvouwd, is,
dat A.J. Vrijenhoek toen hij lootte lang genoeg was en nu te kort is. De oorzaak daarvan is dat hij zich
door veel loopen en andere kunstmiddelen kleiner gemaakt heeft, dan hij eigenlijk is, had Vrijenhoek
lichaamsgebreken gehad dan zou hij geen aanmerking gehad hebben, maar thans meent hij zich over de
uitspraak van de militieraad te moeten beklagen’. De adressant van der Horst had eenzelfde soort klacht
over de vrijstelling van een zekere Willen van Eede.66 Ook een adres van C. Benschop uit Koudenhoven
was kenmerkend voor de sociale controle van plaatsgenoten. Hij tekende bezwaar aan tegen de afkeuring
van Simon Klomp uit zijn gemeente. Volgens het adres had Klomp geen reden van vrijstelling bij de
loting opgegeven en bovendien was hij gemeten op 1.551 strepen: ‘zoodat alle waarschijnlijkheid
bestond dat hij voor de dienst zou worden aangewezen’. Het gevolg was dat de zoon van de rekwestrant
niet in dienst hoefde. Toen Simon Klomp tijdens de eerste zitting van de militieraad een nieuwe meting
aanvroeg, bleek hij echter 1.543 strepen te meten. Benschop beweerde dat Simon Klomp zich voor de
zitting aan drankmisbruik schuldig had gemaakt, en dat was van invloed geweest op zijn lengte. Hij
verzocht de vrijstelling ongedaan te maken, zodat zijn zoon niet onder de wapens hoefde.67
In Oudenhoorn, een dorpje op het Zuid-Hollandse eiland Voorne, verzette de arbeider A. de Ruiter zich
tegen de onverwachte vrijstelling wegens lichaamsgebreken van de zoon van de plaatselijke arts omdat
zijn eigen zoon eerst was vrijgeloot maar door de vrijstelling plotsklaps naar Den Haag moest om te
dienen: ‘Er is een zoon van de dokter Heenvliet, die zou voor mijn zoon moeten opgeroepen worden, zij
zeggen dat die is vrijgesproken van de dienst omdat hij slegte oogen heeft, hij leest zonder bril en die
oogen kunnen dan toch niet zoo slegt zijn, nu zou ik zoo gaarne willen dat die jongen van de dokter
gekeurd wier in Den Haag. Ik ben arbeider en heb een groot huishouden en met die jongen nu weg, weet
ik niet hoe ik aan de kost moet blijven met mijn kinderen’.68
Het kan haast niet anders of deze sociale controle van dorps- of buurtgenoten zal soms tot knallende
ruzies hebben geleid. De correspondentie die in het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken is
bewaard over een voorval in het Brabantse Wijk en Aalburg laat wat dat betreft weinig aan de fantasie
over. Het ging om de vrijstelling van de loteling Cornelis de Kok omdat hij voor zijn moeder, een
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weduwe met tien kinderen, volgens de militieraad onmisbaar was. De vrijstelling was verleend op grond
van artikel 94 van de militiewet uit 1817, dat deze mogelijkheid bood aan een zoon van een weduwe of
gescheiden vrouw die kostwinner was en van wie de moeder niet van de bedeling leefde of een eigen
bedrijf had.69 De vrijstelling was bij de medeloteling en dorpsgenoot, Marinus Kamerman, in het
verkeerde keelgat geschoten en hij diende bij Gedeputeerde Staten van Noord Brabant een door negen
dorpsgenoten ondertekend verzoek in om De Kok toch zijn dienstplicht te laten vervullen. De
gezinssituatie was volgens de adressant minder ernstig dan de militieraad had beoordeeld. De moeder
van Cornelis had een eigen huis, bezat enig land en had bovendien een kruidenierszaakje. Gedeputeerde
Staten deed navraag bij de voorzitter van de militieraad en dat leverde een antwoord van maar liefst vier
kantjes op waarin de voorzitter zijn besluit verdedigde. De weduwe had inderdaad enig land, een huisje
en een bedrijfje in kruidenierswaren, maar de opbrengst hiervan woog niet op tegen de kosten die zij
moest maken voor haar tien kinderen. Bovendien vond de voorzitter dat de ondertekenaren van het
verzoek bepaald onbetrouwbaar waren. Zo had Kamerman in zijn verzoekschrift trots gewezen op een
oom van de weduwe die medeondertekenaar was. Maar deze oom was onlangs veroordeeld en moest de
gevangenis in. De drie dorpelingen die het verzoek om vrijstelling van Cornelis de Kok hadden
ondertekend, waren volgens de voorzitter van de militieraad, uit een ander hout gesneden. Zij waren:
‘notabele en onpartijdige personen’.70 Ongetwijfeld lieten dergelijke verzoekschriften binnen de
gemeenschap hun littekens achter. In dit geval lijkt het dorp, gezien het door negen man ondertekend
verzoek dat was gericht tegen een weduwe met tien kinderen, in twee kampen uiteen te zijn gevallen
over de vraag of wel of niet een vrijstelling voor de militie moest worden verleend aan een jongen die
onmisbaar leek voor zijn moeder.
Een ander meningsverschil over een vrijstelling als kostwinner, komt achteraf gezien wel erg wrang
over. Een logementhoudster en weduwe, Klaaske Koopman uit het Groningse Termunterzijl, diende in
1859 een verzoekschrift in waarin ze bezwaar maakte tegen een uitspraak van de militieraad. Ze had in
eerste instantie gedacht dat haar zoon een nummer had getrokken dat hem vrijwaarde van dienst bij de
nationale militie. Door een late vrijstelling van dorpsgenoot Han Smit was die hoop vervlogen. Volgens
de weduwe was de vrijstelling ten onrechte toegekend. De militieraad had haar aan Smit verleend omdat
hij kostwinner was voor zijn moeder, maar was op het moment van de uitspraak niet op de hoogte
geweest van het feit dat zijn moeder juist die ochtend om vijf uur was overleden. De weduwe Koopman
vond daarom dat op het tijdstip van de uitspraak de reden van vrijstelling was vervallen, zodat haar zoon
alsnog uit de nationale militie moest worden ontslagen.71 Uit het bezwaar van de weduwe blijkt evenals
bij eerdere voorbeelden dat ouders van lotelingen met een ‘twijfelnummer’ het uit eigenbelang soms wel
erg bont maakten om vrijgestelde plaatsgenoten alsnog in de kazerne te krijgen.
5.7 Gevolgen van de wetgeving op lokaal niveau: een tussenbalans
In dit hoofdstuk bleek het lokale karakter van de militiewetgeving in deze derde fase van het
rekruteringsproces op meerdere momenten een belangrijke rol te spelen. De vele verzoekschriften met
klachten over vrijstellingen lieten zien dat de lotelingen die om een onduidelijke reden niet in dienst
hoefden ernstig rekening hadden te houden met sociale controle van dorpsgenoten. De omgeving was
bereid een bekende ‘te verraden’. De wet bepaalde dat iedere gemeente een van tevoren vastgesteld
aantal rekruten voor de nationale militie moest leveren en dat werkte ‘verraad’ in de hand. Lotelingen,
familie en bekenden konden de kans op in- of uitloten aardig berekenen. Vooral binnen kleinere
gemeenschappen kon de reactie van de bevolking op de vrijstellingen gebaseerd zijn op achterdocht.
Meestal uitte dat zich in de vorm van een protest over een plaatsgenoot die ten onrechte zou zijn
afgekeurd of van wie de gezinssituatie volgens een adressant niet overeen kwam met de werkelijkheid.
Maar het bleef niet altijd bij individuele kwesties. In een geval richtte plaatselijke irritatie zich tot een
collectieve vrijstelling: die voor buitenlands zeevarenden. Deze vrijstelling was vooral in de kleinere
Groningse havensteden omstreden en ouders zouden hun zonen daar zelfs bewust op jonge leeftijd
voor de grote vaart laten kiezen om hun zo op latere leeftijd van de vrijstelling te laten profiteren.
Andersom zouden lotelingen met opzet naar een andere plaats zijn verhuisd om op die manier de kans
om vrij te loten te vergroten. De gemeentes in kwestie traden bij de staatsoverheid op als pleitbezorger
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van hun burgers en de scheepsjongens legden het dan meestal af tegen andere lotelingen met
invloedrijke ouders. De regering bleek niet helemaal ongevoelig voor de druk van buitenaf en baseerde
haar beslissing in 1861 om de vrijstelling af te schaffen mede op de vele verzoekschriften die waren
ontvangen.
Het lokale karakter van de wetgeving kwam ook tot uiting in de belangrijke rol die plaatselijke
overheden speelden bij de uitvoering van de wetsartikelen over de vrijstellingen. De uiteindelijke
beslissing hierover lag in eerste instantie bij militieraden die waren samengesteld uit
vertegenwoordigers van de burgerlijke overheid en de krijgsmacht. Hun functioneren was echter mede
afhankelijk van de medewerking van plaatselijke autoriteiten en die liet nogal eens te wensen over.
Meestal was dat een gevolg van een gebrekkige functionerend gemeentelijk bestuur of een haperende
administratie, die uitspraken over het verlenen van ‘papieren’ vrijstellingen als die voor broederdienst
bemoeilijkten. Maar het optreden van plaatselijke autoriteiten en notabelen was ook een afspiegeling
van een tijd waarin van een dienstplichtmoraal nauwelijks sprake was. Net als tijdens de eerdere
rekruteringsstadia ontbrak het soms aan een gevoel van bestuursverantwoordelijkheid bij het uitvoeren
de staatsverplichting. Burgemeesters weigerden een vertegenwoordiger naar de zittingen van een
militieraad te sturen en stelden een lokaal ter beschikking dat te klein of te vuil was, burgerlijk
geneesheren die in de militieraden zitting moesten nemen, waren niet altijd even gemotiveerd om hun
tijd voor de algemene zaak op te offeren. Dit bemoeilijkte het functioneren van de militieraden. De
leden waren afhankelijk van de hulp van geneesheren en gemeentebesturen op wie zij konden
vertrouwen om zo misbruik van de wetgeving tegen te gaan.
Daarnaast toonden de ambtelijke verslagen, memoires en verzoekschriften die in dit hoofdstuk zijn
behandeld, dat in deze tijd de neiging groot was om uitspraken van militieraden te manipuleren. Er
bleken veel methoden in omloop om de leden van militieraden te misleiden door een fysiek gebrek voor
te wenden om afgekeurd te worden. De vrijstellingen vanwege broederdienst of enig zoon die na de
wet van 1861 de overhand kregen, boden minder mogelijkheden voor misbruik. Hoewel ook in deze
fase van de rekrutering, evenals bij de inschrijving en loting, onkunde of een gebrekkig functionerend
burgerlijke stand voor misverstanden konden zorgen. Een vergelijkend kwantitatief onderzoek naar
veranderingen in misbruik door de jaren heen is niet mogelijk omdat de lotelingen door de minder
strenge regelgeving na 1861 eerder werden goedgekeurd. Bovendien zeggen alleen cijfers over het
aantal vrijgestelden weinig omdat een poging om illegaal de dienstplicht te ontlopen immers pas
geslaagd was als hij niet door de autoriteiten werd ontdekt en opgetekend. Hoe dan ook, de geschreven
bronnen toonden onder de lotelingen en hun omgeving een grote creativiteit en bereidheid om met
hulp van alternatieve middelen een afkeuring af te dwingen. Ze moesten ook flink hun best doen
omdat de grenzen scherp waren afgebakend door de wetgever met hulp van leden uit de plaatselijke
gemeenschap, die uit eigenbelang een oogje in het zeil hielden. Er zijn geen aanwijzingen dat de
fraudeurs, en niet te vergeten hun verklikkers, zich in de negentiende eeuw lieten leiden door
ideologische motieven. Het ging altijd om persoonlijke overwegingen.
Die persoonlijke overwegingen waren ook bepalend bij de meest extreme vormen van
dienstplichtontduiking. Een loteling kon bijvoorbeeld vanwege werk, familie of zijn geestelijke
gesteldheid tot het uiterste gaan om buiten de kazerne te blijven door zichzelf opzettelijk te verminken of
een huwelijk te sluiten. Het waren ingrijpende daden, die in de Napoleontische tijd niet onbekend waren,
maar in de loop van de negentiende eeuw slechts zelden voorkwamen. Van de zelfverminkingen zijn
geen cijfers bekend. Opvallend is in ieder geval dat er na 1850 in de correspondentie uit het archief
van Binnenlandse Zaken geen meldingen over voorkomen. Over de betekenis van huwelijken als
ontsnappingsroute is meer bekend dankzij de verslagen van de afloop van de lichting voor de nationale
militie en een onderzoek dat Willem I in 1820 liet instellen. Het onderzoek toonde dat de achterdocht
die de koning koesterde ten opzichte van de beweegredenen van ruim honderd getrouwde lotelingen
ongegrond was. Zij baseerden deze belangrijke beslissing in hun leven nauwelijks op de dienstplicht.
Het zal voor hen mooi meegenomen zijn geweest dat ze niet de kazerne in hoefden, maar andere
persoonlijke overwegingen als een zwangere vriendin of een jonge weduwe met land waren bijna altijd
van doorslaggevender betekenis. In de periode 1850-1860 bleken jaarlijks gemiddeld nog slecht
vijfentwintig lotelingen voor de dienstplichtige leeftijd te trouwen, een aantal dat erop wijst dat de
betekenis van het huwelijk als ontsnappingsroute in die tijd nog marginaler was dan in 1820.72
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De illegale ontsnappingsroutes werden vooral benut door lotelingen uit de onderste lagen van de
bevolking. De grenzen werden scherp afgebakend door de wetgever met hulp van leden uit de
plaatselijke gemeenschap, die uit eigenbelang een oogje in het zeil hielden. Voor de gegoede burgerij
bood de negentiende-eeuwse rekruteringssystematiek via het remplaçantenstelsel een andere, maar dan
legale mogelijkheid om onder de dienst uit te komen. Bovendien bleef de politiek-culturele elite niet
alleen grotendeels buiten schot door de dienstvervanging maar ook door vrijstellingen die voor hen
gunstig uitpakten. Zo waren studenten in de godgeleerdheid en jongens die al voor hun negentiende
jaar voor een officiersopleiding kozen niet dienstplichtig en viel een vrijstelling als die voor een enig
zoon, gunstig uit voor de elite waar eerder aan geboortebeperking werd gedaan dan in de lagere
milieus.

De latere minister-president Jhr. Mr. Charles Ruijs de Beerenbrouck blijkt volgens de militieregisters vrijgesteld
als enig zoon. NAZH, militieregisters 1881-1941.
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Hoofdstuk 6. Het functioneren van het remplaçantenstelsel
6.1 De deelnemers aan de vraag- en aanbodzijde en hun critici
Het is onmogelijk de beleving van de dienstplicht in de negentiende eeuw te begrijpen zonder
aandacht te schenken aan de dienstvervanging. Dienstplicht en dienstvervanging waren voor de
Nederlandse bevolking in de negentiende eeuw twee onafscheidelijke fenomenen. De deelname aan
het remplaçantenstelsel was de laatste en veel gebruikte mogelijkheid om aan de dienstplicht te
ontsnappen, die niet alleen de hoogste kringen, maar ook minder welgestelde burgers benutten. Het
was met de vervangingen net als met de andere stadia van het rekruteringsproces; een belangrijk deel
van de bevolking werd er op de een of andere manier bij betrokken. De meeste burgers met een beetje
kapitaal stelden een dienstvervanger of kenden in hun omgeving wel een loteling die van de vraagzijde
van het remplaçantenstelsel gebruik maakte. Omgekeerd boden onbemiddelde jongens zich aan de
aanbodzijde als dienstvervangers aan of anders wisten zij wel iemand uit hun omgeving te noemen die
dat deed. Napoleon had in eerste instantie de mogelijkheid om een plaatsvervanger of
nummerverwisselaar te stellen, ingevoerd als hulpmiddel om zijn conscriptiemachine geaccepteerd te
krijgen. Nadat de Franse keizer van het toneel verdween, handhaafde Willem I het stelsel tegen wil en
dank. Voor de opbouw van een krijgsmacht kon hij niet zonder dienstplicht en de gegoede burgerij, die
in het parlement zat en stemrecht had, accepteerde de Franse erfenis alleen als ze zich kon blijven
vervangen.
In de loop van de negentiende eeuw kwam dienstplicht met vervanging onder steeds zwaarder militair
en politiek vuur te liggen. Willem I en zijn omgeving hadden van begin af aan hun twijfel en ook
vanuit de legerleiding was er al snel kritiek. Hun belangrijkste bezwaar was dat de remplaçanten
ervoor zorgden dat vrijwilligers voor het koninklijk staande leger moeilijk waren te vinden. Een
jongen die voor het militaire beroep koos, kon als remplaçant aanzienlijk meer verdienen dan als
vrijwilliger.1 Naast deze vroege bezwaren over de valse concurrentie voor de vrijwillige werving kreeg
in de loop van de eeuw de opvatting dat dienstvervanging politiek en sociaal onverantwoord was een
groeiende weerklank. Steeds meer leden uit de maatschappelijke bovenlaag gingen zich ongemakkelijk
voelen bij het idee dat juist van de zonen van ouders die geen stemrecht hadden, het hoogste offer ten
behoeve van de staat werd verwacht.2 De militaire verplichting die het staatsburgerschap met zich
meebracht werd opgelegd aan jongens die zelf geen politieke rechten hadden. Juist van hen werd verwacht
dat zij het vaderland niet alleen verdedigden tegen een buitenlandse agressor, maar ook tegen
binnenlandse onruststokers als de snel in aanhang groeiende socialisten, die merendeels dezelfde sociale
achtergrond hadden als de dienstplichtigen en vooral de dienstvervangers. Was dat wel verantwoord?
Daarnaast werd dienstvervanging in pers en parlement steeds vaker als sociaal onrechtvaardig beschouwd
omdat slechts een smalle elite van rijken zou profiteren.
De legerleiding greep deze politieke en sociale argumenten dankbaar aan om de militaire kritiek op het
remplaçantenstelsel kracht bij te zetten. Volgens het officierskorps haalde dienstvervanging het peil van de
manschappen die onder hen dienden omlaag en dat straalde vervolgens weer af op hun maatschappelijk en
militair aanzien. Bovendien kon op deze manier uit de dienstplichtigen onvoldoende militair kader worden
gevormd: de beter opgeleiden bleven immers weg. De critici uit verschillende hoeken bundelden vooral
op initiatief van oud-militairen in het midden jaren 1870 hun krachten en er ontstond een ware antidienstvervangingslobby. Maar ondanks alle bezwaren van een toenemend aantal tegenstanders zou de
strijd over het remplaçantenstelsel pas in 1898 worden beslecht met het aannemen van de militiewet
van minister van Oorlog K. Eland. Nederland was hiermee een van de laatste landen die het
remplaçantenstelsel afschafte. In heel Europa hadden militaire en politieke ontwikkelingen ervoor
gezorgd dat de kritiek op legervorming met dienstvervanging toenam. Achtereenvolgens namen
daarom Oostenrijk-Hongarije (1868), Frankrijk (1872) en Rusland (1874) de Pruisische wijze van
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legervorming over.3 In hun kielzog volgden vele kleinere Europese landen. België was het laatste land
in Europa. Hier verdween de dienstvervanging pas in 1909 van het toneel.
De militaire en politieke strijd in Nederland over de dienstvervanging is in een aantal studies
behandeld.4 De algemene teneur in deze studies is dat het remplaçantenstelsel ondanks alle kritiek van
militairen, staatslieden en vooraanstaande burgers zo lang kon voortbestaan door onenigheid over het
vraagstuk tussen de confessionele en liberale politici die toentertijd in het parlement de dienst
uitmaakten.5 Ook een opeenvolgende reeks van aftredende ministers van Oorlog, die met hun militaire
achtergrond vaak weinig gevoel voor politiek hadden, hielp niet om tot wetgeving te komen. Menig
krantenartikel en brochure werd in deze tijd aan de kwestie gewijd en talloze debatten in de Kamers
werden zonder resultaat gevoerd. Deze politieke discussie zal in dit hoofdstuk slechts zijdelings aan
bod komen. Een beschrijving van het politieke en publieke debat over dienstvervanging in hogere
kringen past immers niet in de opzet van dit onderzoek, dat handelt over de gevoelens en belangen van
de burgers en niet over wat politici, officieren en intellectuelen over dienstplicht schreven en
filosofeerden.
Wel zal de vraag aan de orde komen waarom de groeiende kritiek op het remplaçantenstelsel vanuit
het leger, de pers en het parlement geen invloed had op het jaarlijks percentage vervangingen. In
hoofdstuk twee is opgemerkt dat er in de laatste decennia van de negentiende eeuw een stabiel
percentage was van een kleine twintig procent aan jaarlijkse vervangingen, dat erop zou kunnen wijzen
dat de houding ten opzichte van de dienstvervanging gedurende de eeuw niet of nauwelijks
veranderde. Hadden de pleitbezorgers van dienstvervanging misschien gelijk toen ze beweerden dat de
politieke tegenstanders niet spraken namens een meerderheid van de bevolking die ondanks alle
retoriek over politieke en sociale rechtvaardigheid eigenlijk helemaal geen wijzigingen wilde? Zo liet
een aantal Tweede Kamerleden in 1883 weten: ‘dat de plaatsvervanging impopulair is, kan niet op
goede gronden worden beweerd, al duidt ook de volkstaal hen, die van het bezorgen van
plaatsvervangers hun beroep maken, met niet zeer vleijende uitdrukkingen aan’.6 Is deze
veronderstelling juist, of waren er misschien andere factoren als veranderingen in de militiewetgeving
en het functioneren van de remplaçantenmarkt in het spel die bepaalden dat het aantal vervangen niet
daalde toen de politieke en militaire druk van bovenaf op het stelsel toenam?
De vraag naar en het aanbod van remplaçanten vond plaats binnen een uitgebreid netwerk van regels
en besluiten die door de overheid waren opgesteld en die de voorwaarden bepaalden waaraan de
deelnemers zich hadden te houden. Nieuwe wetten en besluiten zorgden ervoor dat dienstvervanging
makkelijker of moeilijker werd. Ook bepaalde de wetgeving in belangrijke mate de grenzen van het
handelen van de bemiddelingsbranche, die een onontbeerlijke rol speelde in het bij elkaar brengen van
vraag en aanbod op de remplaçantenmarkt. Het optreden van tussenpersonen en militiemaatschappijen
was belangrijk bij de afweging die lotelingen maakten tussen een burgerbestaan dankzij
plaatsvervanging of een soldatenleven door dienstplicht. De invloed van de bemiddelingsbranche op
het handelen van de deelnemers op de remplaçantenmarkt is een andere vraag waar nader op zal
worden ingegaan in dit hoofdstuk over dienstvervanging in de praktijk van alledag.
6.2. Het Franse gedoogbeleid
Johan Joor heeft in zijn studie De adelaar en het lam na minutieus onderzoek in vooral lokale archieven
beschreven hoe de Franse conscriptie tussen 1810-1813 tot veel onrust en protest leidde. Hij corrigeerde
het beeld van passieve berusting onder de bevolking dat een oudere stroming in de geschiedschrijving
onder aanvoering de Leidse historicus H.T. Colenbrander (1871-1945) over de periode van de Franse
inlijving had geschetst. Colenbrander had zich volgens Joor te lichtvaardig gebaseerd op politieke
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documenten uit centrale archieven.7 Deze documenten waren veelal geschreven door Franse
bestuurders in Nederland die hun meerderen in Parijs uit politieke overwegingen wilden doen geloven
alles onder controle te hebben. De werkelijkheid lag anders en er was meer tegenwerking en verzet dan
de Franse bewindslieden wilden doen geloven. De oproerkraaiers waren vooral arme boeren, arbeiders,
vissers of vrouwen, die hun zonen tegen wil en dank aan Napoleon’s leger moesten afstaan. Zij waren niet
ten onrechte uiterst bezorgd en strijdlustig. Een onbemiddelde jongen die zo ongelukkig was een verkeerd
lot te trekken met dienstplicht in het Franse leger als gevolg, tekende tegelijkertijd vrijwel zeker zijn
doodsvonnis. Het leger voerde oorlogen ver van huis en door de slechte voeding, hygiëne en medische
verzorging bereikten vele dienstplichtigen niet eens het slagveld. In hun eenzijdige rapportage maakten de
Franse machthebbers en hun ambtenaren in Nederland niet alleen bijna geen woorden vuil aan de onrust
die de dienstplicht teweeg bracht; ze benadrukten bovendien dat de welgestelde burgers zich niet al te
druk maakten over het lot van de ongelukkige jongens die in het Franse leger moesten dienen. De reden
hiervoor dachten ze wel te weten: het remplaçantenstelsel.
Illustratief voor deze mening is een befaamd rapport uit 1813: Aperçu sur la Hollande, waar de intendant
van Binnenlandse Zaken, Baron F.J.B. d'Alphonse, verantwoordelijk voor was. In het rapport, dat een
algemeen overzicht bood van de situatie waarin Nederland zich op dat moment bevond, kwam de
conscriptie ook aan bod. De intendant schreef dat deze weinig tegenwerking ondervond. Iedereen kende
de wetten en regels, evenals de noodzaak zich eraan te conformeren. Daarnaast drukte de conscriptie
volgens hem dankzij het recht van plaatsvervanging niet zwaar op de hogere klassen. Er was geen sprake
van serieuze tegenwerking omdat de burgers met enige politieke invloed erbuiten bleven.8 De Waalse
prefect van het departement Zuiderzee, graaf Ph.F.Ch. de Visscher de Celles, schreef in andere
bewoordingen hetzelfde toen hij november 1812 in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken in
Frankrijk opmerkte dat de conscriptie geen punt van publieke discussie was omdat de rijke burger zich liet
vervangen.9
De onverschillige houding die de leden uit de Nederlandse elite volgens de Franse bestuurders innamen,
veranderde overigens wel plotsklaps toen zij in mei 1813 zelf met het keizerlijk leger te maken kregen. In
die maand besloot Napoleon tot het oproepen van een speciaal elite-ruiterkorps dat samengesteld moest
worden uit zonen van rijke ouders: de Garde d'Honneur. De keizer vond dat de gegoede burgerij en de
oude adel uit zijn keizerrijk in deze zware tijden ook wel een offer konden brengen.10 Nederland moest
eveneens een paar honderd jongens uit de hoogste kringen leveren. Toen en vooral ook later heeft deze
Garde d'Honneur veel aandacht gekregen. De zonen uit deze vooraanstaande families, als Willem Graaf
van Hogendorp en de toekomstige liberale staatsman Dirk Donker Curtius, die door Franse gendarmes uit
hun bed werden getrommeld, konden immers goed de pen hanteren en overdreven bewust of onbewust
hun ‘noodlot’. In werkelijkheid viel hun opoffering namelijk in het niet bij het lot van de rekruten die naar
Rusland waren gezonden. Aan de strijd van de Fransen tegen de geallieerden hebben de leden van dit
keurkorps nauwelijks meer deel hoeven te nemen.
In het moederland Frankrijk werd niet anders over dienstvervanging gedacht dan in Nederland. Napoleon
had in 1802 en 1805 wetten afgekondigd die dienstvervanging als een recht voor iedere burger toekenden.
Daarvoor werd het werven van een remplaçant slechts als een door de overheid toegestane gunst
beschouwd. Bonaparte wilde de bourgeoisie aan zich binden door de dienstvervanging makkelijker te
maken en haar op die manier ook een financiële bijdrage laten leveren aan zijn keizerlijk leger. Het
interesseerde hem weinig dat het jacobijnse ideaal van de burgersoldaat uit het begin van de revolutie
hierdoor niet veel meer voorstelde. Zijn belangrijkste zorg was een geregelde aanvulling voor zijn leger
met manschappen die geschikt waren voor oorlogvoering en hij meende dat een rekruteringmodel met de
mogelijkheid van vervanging hier het best geschikt voor was.11 De Franse ambtenaren in Nederland
kregen in hun streven om de vervangingen zo makkelijk mogelijk te maken daarom alle steun van hun
meerderen. Overheidsmaatregelen die negatieve gevolgen voor de remplaçantenmarkt konden hebben,
7
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werden zoveel mogelijk ontmoedigd. Zo wezen de intendant van Binnenlandse Zaken, d'Alphonse, en de
gouverneur-generaal Charles François Lebrun, de jonge en eigenzinnige prefect G.J.A. de Stassart ernstig
terecht toen hij in zijn departement Monden van de Maas eigenmachtig besloot om geen gehuwde mannen
als plaatsvervanger toe te staan.12
Het optreden van lagere overheden hielp de remplaçantenmarkt eveneens op gang. De municipaliteiten
werkten plaatsvervanging en nummerverwisseling graag in de hand. Hun belang lag bij het behoeden
voor dienst in het keizerlijke leger van plaatsgenoten die iets in de politieke melk te brokkelen hadden.
Dat ging soms zelfs op een manier die de Franse superieuren tegen de borst stuitte. Een brief van de
prefect van het departement Zuiderzee, Ph.F.Ch. de Visscher de Celles, aan d'Alphonse laat wat dit
betreft weinig aan duidelijkheid te wensen over. De prefect beklaagde zich over een zekere Pierre
Heystede die zich voor de lichting 1808 had moeten inschrijven, maar dit had verzuimd. Toch was
dezelfde Heystede een jaar later wel als plaatsvervanger aangenomen met een geboorteakte van een
persoon die al was overleden en een vervalste verklaring van goed gedrag. De prefect beklaagde zich
in zijn brief niet voor de eerste keer over het gemak waarmee het Amsterdamse gemeentebestuur
verklaringen van goed gedrag afgaf. De burgemeester van Amsterdam was niet zorgvuldig genoeg bij
het verifiëren van verklaringen en het onderzoek naar plaatsvervangers waardoor kwaadwillende
individuen tamelijk makkelijk met de conscriptiewet konden sjoemelen.13 De autoriteiten wilden
vervangingen niet tegenwerken, maar het was wat anders als ze op een illegale manier tot stand
kwamen en daardoor de conscriptie en het gehalte van het Franse leger in gevaar brachten. Dergelijke
misbruiken kwamen volgens De Visscher de Celles veel voor: ‘Il me sera bien difficile d'éviter de
nombreux abus, si je ne suis pas mieux secondé par les functionaires chargés d'exécuter directement
les ordres que je leur transmet’.14
De bemiddelingsbranche vormde een uitzondering op de soepele houding van de Fransen. Het was een
onderdeel van dienstvervanging waar ze weinig van moesten hebben. Overal waar in Europa de Franse
conscriptie was ingevoerd, rezen bemiddelingsmaatschappijen als paddenstoelen uit de grond. Nederland
maakte hierop geen uitzondering. De Intendant van Binnenlandse Zaken d'Alphonse ontving al twee
maanden na de invoering van de conscriptie via Lebrun een aantal verzoekschriften om maatschappijen
ter bezorging van remplaçanten op te richtten. In Amsterdam wilde het administratiekantoor Van Harpen,
de gebroeders De Lange en Pluym, een waarborgmaatschappij in het leven roepen die tot doel had voor
haar deelnemers de verzorging en bekostiging van plaatsvervangers te verzekeren. Uit Delft kwam een
adres van ene Pieter Snoeck binnen die zei namens vele inwoners van Delft te spreken toen hij vroeg een
al eerder opgerichte ‘associatie tot de formatie van een corps remplaçanten’ te mogen continueren. M.
Busch uit Groningen wilde samen met andere inwoners uit die stad het bestuur vormen van een associatie
‘ter plaatsvervulling van de tot de actieve krijgsdienst uitgeloot wordende personen’. En niet ver
daarvandaan, in Veendam, wilde enkele inwoners een associatie oprichten ‘ter onderlinge verwaarborging
tot levering van plaatsvervangers van de op handen zijnde conscriptie’.15 De vervanging bracht zeker ook
in Nederland commercie met zich mee.
Toen de gouverneur-generaal Lebrun de adressen begin februari 1811 ontving, stuurde hij ze voor advies
door aan zijn intendant van Binnenlandse Zaken, d'Alphonse. Op 11 februari had d'Alphonse zijn
antwoord al gereed, wat gezien de situatie in Frankrijk niet verrassend was. In het moederland hadden de
laatste wetten van Napoleon vervangingen weliswaar toegestaan, maar de tussenkomst van derden ten
strengste verboden. Het was namelijk gebleken dat de tussenpersonen er niet voor terugdeinsden binnen
het leger te infiltreren om aan de voor hun handel benodigde manschappen te komen. De verschrikkingen
van de oorlog en het leger werden overdreven om jongens die twijfelden over een remplaçant over de
streep te trekken. Daarnaast werden potentiële remplaçanten tot desertie aangemoedigd. Ook werden
fraude en misbruik in de hand gewerkt door vervalsing van certificaten en druk op burgemeesters en
onder-prefecten.16 De Franse regering had weinig op met de vele verdachte zakenlieden die met hun
praktijken de rekruteringsmachine ondermijnden en gunde hun zo weinig mogelijk speelruimte.
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In Nederland bleken de Fransen niet bereid een meer coulante houding aan te nemen. In een advies over
de associatie in Delft schreef de prefect van de Monden van de Maas, De Stassart, aan de Intendant van
Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld dat dergelijke ondernemingen het conscriptiesysteem kapotmaakten en
ze een negatieve invloed hadden op de samenstelling het leger.17 Net als bij de bewindvoerders in
Frankrijk zelf, bleek bij De Stassart de angst groot voor de ondermijnende werking van de tussenpersonen
voor de rekrutering van geschikte manschappen. Ook de Intendant van Binnenlandse zaken d'Alphonse
was niet bepaald gelukkig met de adressen. In zijn antwoord aan Lebrun wees hij op de Franse wet die
vervangingen met tussenkomst van derden verbood. Dienstvervanging moest uit vrije wil tussen twee
partijen plaatsvinden en niet door druk of aanmoediging van buitenaf tot stand komen.18 Het was Lebrun
met dergelijke adviezen wel duidelijk wat hem te doen stond. Hij liet een verklaring opstellen die in een
aantal couranten verscheen en waarin stond te lezen dat de maatschappijen die in Amsterdam en in vele
andere steden en dorpen van de departementen in Holland waren gevormd met de bedoeling om
remplaçanten te verzorgen, niet konden worden toegestaan.19
Een aantal tussenhandelaren bleef na februari 1811, ondanks het verbod op de bemiddelingsbranche,
clandestien actief. 20 Dat gebeurde in Nederland op een dergelijke manier dat de regering in Parijs het
nodig achtte gouverneur-generaal, Lebrun, nader te instrueren. Op 2 april 1812 schreef de DirecteurGénéral de la Conscription, Ėteinne d'Hastrel de Rivedoux, hem een brief waarin hij zijn zorg uitsprak
over berichten dat de bemiddelingsbranche in Nederland ondergronds goede zaken deed. D’Hastrel wist
vanuit zijn eigen ervaring in Frankrijk dat de branche niet helemaal was uit te roeien, en hij toonde er ook
begrip voor dat de Franse gezagdragers in Nederland bereid waren een en ander door de vingers te zien
vanwege de grote afkeer daar van de conscriptie, maar het moest nu na twee jaar gewenning aan de
conscriptie afgelopen zijn met de Nederlandse uitzonderingspositie. De Nederlandse departementen
dienden in het vervolg in de pas te lopen met het moederland. De Franse regering tolereerde geen
ondernemingen die bemiddelden tussen remplaçanten en dienstplichtigen. Personen die zich tijdens de
loting en inlijving van troepen in die richting verdacht maakten, moesten direct worden gearresteerd. Een
dergelijk streng optreden van de autoriteiten had in Frankrijk zijn nut bewezen en diende nu ook in
Nederland te worden toegepast.21
Wat betekende het Franse overheidsoptreden voor het aantal vervangingen in Nederland? Er zijn geen
landelijke cijfers bekend over het aantal Nederlanders dat gebruik maakte van het recht om een
remplaçant te stellen. Wel zijn in het archief van de Intendant voor Binnenlandse Zaken opgaven uit twee
verschillende departementen bewaard gebleven. Het departement Monden van de IJssel, ongeveer het
huidige Overijssel, moest 325 man leveren voor de lichting 1811. Op 10 november 1812 waren hiervan
301 personen naar hun garnizoen vertrokken en onder hen bevonden zich 92 remplaçanten, ofwel 30,6
procent.22 In 1813 waren 396 van de 438 te leveren manschappen voor het departement Wester-Eems,
ongeveer de tegenwoordige provincies Groningen en Drenthe, naar hun eerste oefenplaats vertrokken.
Onder deze 396 man waren er 97 remplaçant, een percentage van 24,6 procent.23 Voor het departement
Zuyderzee (Noord-Holland en Utrecht) kwam de historicus Pieter Hoogenraad onlangs op basis van akten
van aanvaarding van plaatsvervangers door de rekruteringsraad tot percentages van 20 procent voor de
jaarklasse 1809 tot 17 procent voor de jaarklasse 1813.24 Al deze departementale percentages zijn
opmerkelijk in vergelijking met de percentages die in Frankrijk voor de Napoleontische periode bekend
zijn. Hoewel voor dit land ook geen betrouwbare landelijke cijfers beschikbaar zijn, komt de Franse
historicus Schnapper in zijn studie over de dienstvervanging in Frankrijk met een schatting van het
percentage remplaçanten voor de lichtingen 1807-1811 van 4,3 procent.25
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De Amerikaanse historicus, Isser Woloch, stelde dit percentage in een latere studie ter discussie. Volgens
hem waren de nummerverwisselaars vergeten en hij komt op een percentage van minstens 6,7 procent.26
Het maakt hier weinig uit, want ook het percentage dat Woloch voor Franktijk noemt, blijft aanzienlijk
lager dan dat in Nederland. Wat was de oorzaak voor dit opmerkelijke verschil? Wellicht speelden de
soepele houding ten opzichte van het remplaçantenstelsel en het aanvankelijk weinig daadkrachtige
optreden tegen tussenpersonen een rol? De autoriteiten in Frankrijk zelf werkten het stelsel echter ook niet
tegen, hoewel ze daar strenger lijken te zijn opgetreden tegen de tussenhandel. Daarnaast kan een verschil
in prijzen nauwelijks een rol hebben gespeeld. In beide landen gaven ouders aan de vraagkant ongeveer
dezelfde hoge sommen geld uit. De historici W. Eekhoff en J.W.A. Naber noemden in oudere historische
werken over Nederland in de Franse tijd bedragen tussen de 3000 en 5000 francs die ouders moesten
betalen om hun zonen buiten het leger van Napoleon te houden.27 Ook Joost Welten schreef in zijn studie
van de plattelandssamenleving rond Weert over prijzen die in 1812 en 1813 hoger lagen dan 4000
francs.28 Dat waren omgerekend bedragen tussen 300 en 500 gulden: een forse uitgave voor die tijd die
aardig overeenkomt met wat in Frankrijk zelf voor een remplaçant werd betaald.29
Heeft de economische malaise die in Nederland heerste het aanbod van remplaçanten dan misschien
gestimuleerd? De gouden zeventiende eeuw was allang verleden tijd. De oorlogen, het continentaal stelsel
en de intensivering van het directe handelsverkeer hadden dat wat er nog over was van Amsterdams
positie als stapelmarkt in Europa definitief geruïneerd. Deze situatie was vooral ongunstig voor het westen
van het land. In het oosten en zuiden van Nederland hadden stijgende landbouwprijzen en de verplaatsing
van industrieën uit het Westen naar de meer perifere gebieden nog voor enige verlichting gezorgd. Maar
in de steden in het westen van het land werd niet alleen het levensonderhoud in de Bataafs-Franse tijd
duurder, ook de werkloosheid nam er sterk toe. In Amsterdam liep bijvoorbeeld een derde van de mannen
dat in staat was te werken, werkloos rond. In Noord-Holland moest meer dan een kwart van de totale
bevolking worden bedeeld door de armenzorg.30 Het waren gunstige factoren voor de aanbodzijde van het
remplaçantenstelsel.31 Volgens de historica Naber was in 1813 de economische malaise in Nederland
zo groot dat ‘de ledigheid langs de straten grimmelde en de plaatsvervanging welhaast de eenige bron
van verdienste was; men kon zich daarvoor van vier tot zelfs twintig gulden per week doen
uitbetalen’.32 En Lebrun schreef op 31 maart 1813 aan Napoleon dat de vervangingen tijdens de laatste
lichting over het algemeen minder duur waren dan daarvoor omdat er veel getrouwde mannen waren die
zich als remplaçant aanboden om in het levensonderhoud van hun gezin te kunnen voorzien. Zij lieten
vrouw en kinderen achter, die moesten leven van een gedeelte van het geld dat de vervanging had
opgebracht. Hij vreesde een grote last voor de samenleving omdat het geld snel op zou zijn en de kans
groot was dat de remplaçant niet terugkeerde van het slagveld.33
Ongetwijfeld zullen economische omstandigheden dus een rol gespeeld hebben in het aanbod van
remplaçanten. Maar ook op dit punt leert een vergelijking met Frankrijk dat de verschillen in het
gebruik van het stelsel hieruit moeilijk zijn te verklaren. Ook in dat land was de economische situatie
in deze laatste jaren van het keizerrijk immers bepaald niet rooskleurig. Een belangrijk aanwijsbaar
verschil met Frankrijk is wel dat Nederland pas vanaf de lichting 1808 manschappen voor het Franse
leger was gaan leveren. De Nederlander die een remplaçant wilde stellen, kon daarom in tegenstelling
tot de Fransman een beroep doen op een rijk reservoir aan mannen dat voor 1788 was geboren en geen
andere militaire verplichtingen had. Hoewel de Nederlander minder gewend was aan de dienstplicht
dan de Fransman, die al vanaf 1798 met het instituut bekend was, en hij meer moeite zal hebben gehad
zich te vereenzelvigen met de oorlogen van een buitenlandse overheerser, won de armoede in vooral
de grote steden het in veel gevallen blijkbaar van de angst voor de Napoleontische dienstplicht. De
economische omstandigheden speelden een rol bij het aanbod van remplaçanten, dat in potentie groot
was door de late invoering van de Franse wetgeving in Nederland.
26
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De vraag van de Nederlandse elite naar remplaçanten was tot tevredenheid van de Franse
bewindslieden en ambtenaren eveneens in ruime mate aanwezig. In hun rapporten aan het moederland
kreeg de dienstvervanging van de gegoede burgers een rol toegedicht in het beeld dat ze het liefst
opriepen: de betrekkelijke rust in Nederland. Het viel als gezegd met die rust in de praktijk van alle
dag echter flink tegen. Maar de Franse bestuurders hadden daar geen oog voor. In hun ivoren en
Babylonische torens hadden zij uit politieke overwegingen en uit onwetendheid boven alles aandacht
voor de stemming onder de gegoede burgerij die hun taal sprak en van de remplaçantenmarkt gebruik
maakte. Zij konden of wilden weinig weten van de gevoelens in de lagere regionen van de
samenleving: de burgers die arme sloebers uit hun omgeving alleen uit wanhoop zagen kiezen voor
een bestaan als dienstvervanger en daarmee voor een bijna zekere dood in het Franse leger. Misschien
leidde de dienstvervanging bij de grote massa wel tot extra ergernis over de Franse bezetting en de
dienstplicht. Maar dat is een vraag waarover de beschikbare kwalitatieve of kwantitatieve bronnen
geen antwoord geven. De cijfers op de remplaçantenmarkt die hier aan bod kwamen, lieten hoe dan
ook vraagtekens achter. Ze toonden dat de bevolking door de vele vervangingen al snel kennis maakte
met het fenomeen dienstvervanging, maar welke factoren het handelen van de vele deelnemers op de
vraag- en aanbodzijde van remplaçantenmarkt beïnvloedden, bleek moeilijk te beantwoorden. In het
vervolg van dit hoofdstuk zal blijken dat dit niet alleen gold voor vervangingen in Nederland tijdens de
Franse bezetting. Het functioneren van het remplaçantenstelsel is voor de hele negentiende eeuw
moeilijk te verklaren omdat bij de vraag en het aanbod op de markt veel verschillende factoren door
elkaar heen speelden. Dat de cijfers niet altijd beschikbaar of beperkt waren, bleek een aanvullende
belemmering voor de periode van de Franse bezetting.
6.3 Het dilemma van Willem I
Volgens de Amerikaanse historicus Woloch hielp Napoleon’s dienstvervanging ‘oil the wheels of
recruitment in the traditional military zone of the republic’.34 In het verlengde hiervan stelt Joost Welten in
zijn studie over Weert dat Napoleons rekruteringspolitiek mede dankzij de dienstvervanging succesvol
was in veroverde gebieden waar geen beroep op vaderlandsliefde kon worden gedaan. De mogelijkheid
van vervanging droeg er in belangrijke mate toe bij dat de last van de conscriptie voor een deel van de
bevolking van het land van Weert niet als ondraaglijk werd ervaren.35 Woloch en Welten hadden dezelfde
opmerkingen over de rekruteringsmethodiek van de nieuwe Oranjevorst kunnen plaatsen.
Toen Willem I in december 1813 aan de macht kwam, was het al snel duidelijk dat hij een vorm van
dienstplicht moest handhaven. Ook om de dienstvervanging kon hij niet heen, hoewel hij zijn
bedenkingen had. De koning en zijn raadgevers waren het erover eens dat zijn dienstplichtmodel
minder zwaar moest zijn, of in ieder geval lijken, dan dat van zijn gevreesde Franse voorganger. Het
remplaçantenstelsel had in de ogen van veel vooraanstaande burgers de Napoleontische
rekruteringsmachine nog enigszins dragelijk gemaakt. Willem kon hun steun in deze eerste jaren niet
missen en het was daarom niet meer dan logisch dat hij vervanging toestond. Zowel in het reglement
van algemene volkswapening van 1813, als de militiewetten van 1815 en 1817 werden artikelen
opgenomen die de voorwaarden voor plaatsvervanging en nummerverwisseling vaststelden.
Koning Willem I begreep in navolging van Napoleon dat dienstvervanging een belangrijk instrument
was om het voortbestaan van de dienstplicht in ieder geval in hogere kringen aanvaard te krijgen. De
ongeregeldheden tijdens de lotingen van 1814 zullen aan deze gedachte hebben bijgedragen. De onrust
was mede ontstaan uit teleurstelling dat de beloofde terugkeer naar ‘oude Tijden’ geen afschaffing van
de gehate dienstplicht inhield. Er waren ook waarschuwende signalen uit de provincie. Zo kwam de
commissaris-generaal in het departement van de Monden van de Schelde (Zeeland) in 1814 niet alleen
met de praktische mededeling dat de zittingen van de militieraden vanwege vorst waren vertraagd. Hij
had nog iets belangrijkers te melden: ‘Er lopen hier gerugten alsof men in Holland het remplacement
zoude tegengaan, zonder te willen vooruitlopen op de decisie, kan ik UEG dat dit geene goede
impressie maken zoude; intusschen hebben reeds soortgelijke gerugten eenen nadeligen en
verontrustenden invloed en zij zijn des te berispelijker daar zij welligt van alle grond zijn ontblood’.36
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De geruchten in Zeeland kwamen niet helemaal uit de lucht vallen. Koning Willem I begreep het nut
van dienstvervanging, maar hield het gebruik vanaf de eerste dagen van zijn regering wel tegen wil en
dank in stand. De grondwetcommissie van 1814 mocht van hem bijvoorbeeld met geen woord reppen
over plaatsvervanging.37 De opname ervan betekende immers dat in de toekomst een wet zonder
plaatsvervanging alleen mogelijk was als de grondwet werd herzien. Al snel na 1814 werd een steeds
grotere scepsis zichtbaar.
Het belangrijkste bezwaar van de koning tegen het remplaçantenstelsel was dat het
medeverantwoordelijk was voor sterk tegenvallende werving van vrijwilligers voor zijn eigen staande
leger. Hoewel Willem I de militie als een ondergeschikt hulpkorps van zijn staande leger beschouwde,
bleek al snel dat zijn soldaten daar anders over dachten. Veel jongens die voor een militair bestaan
kozen, prefereerden een leven als nummerverwisselaar of plaatsvervanger in de ‘minderwaardige’
militie boven een plek als vrijwilliger in het staande leger van de koning. De vervanging leverde veel
meer geld op. Al op 19 januari 1814 schreef kolonel S.J. graaf van Limburg Stirum, die in dat jaar met
de werving voor de landmilitie in Arnhem was belast, aan de commissaris van Oorlog: ‘Sedert de
loterij een aanvang genomen heeft, staat de werving niet alleen stil, maar de desertie neemt toe. De
luiden worden verleid door groote premies om als remplaçanten zich te engageeren’.38 In de volgende
maanden en jaren werden deze geluiden over valse concurrentie steeds luider en talrijker en zij
vormden voor Willem een eerste aanleiding om de dienstvervanging te heroverwegen.
Een tweede aanleiding voor Willem vormden de vele negatieve berichten over het functioneren van het
remplaçantenstelsel die de koning via zijn minister van Binnenlandse Zaken ontving. De minister van
Binnenlandse Zaken baseerde zich hierbij op een stroom van klachten van gouverneurs in de provincie,
militieraden en gemeentes over valse praktijken in de tussenhandel. De misstanden namen sinds de
Franse tijd alleen maar toe omdat de militiewetten van 1815 en 1817 in tegenstelling tot Napoleon de
bemiddelingsbranche toestonden. Tussenpersonen roken al snel na het toestaan van plaatsvervanging en
nummerverwisseling hun kans om te bemiddelen en in het hele land boden makelaars of commissionairs
in dienstvervanging, zoals ze in neutrale zin werden genoemd, hun diensten aan. De tussenpersonen
hadden een slechte naam. De algemene opinie was dat ze alleen op winst uit waren en om dat doel te
bereiken praktijken als bedrog, valsheid in geschrifte en afpersing niet schuwden. In de volkstaal waren ze
geen commissionairs of makelaars maar bloedhandelaren, zielverkopers of soldatenronselaars en dat was
niet helemaal onterecht, zoals nog zal blijken.
De twijfels van Willem I namen met het jaar toe. De koning kwam zelfs met een alternatief voor
plaatsvervanging: een systeem van afkoop. De vervangingen moesten niet langer via particuliere weg
maar via de overheid plaatsvinden. De burger die niet in dienst wilde, betaalde een van tevoren bepaalde
som aan de staat en de staat wierf daarmee een vrijwilliger die de opengevallen plaats opvulde. De
particuliere markt werd op deze manier uitgeschakeld, terwijl voor de gegoede burgerij de mogelijkheid
bleef bestaan om met een geldbedrag de dienstplicht te ontlopen. Willem zal goede hoop hebben gehad
dat het parlement, waarin de gegoede burgerij was vertegenwoordigd, met een dergelijk systeem van
afkoop kon instemmen. Die hoop moest hij in dit geval wel koesteren. De koning had het op het terrein
van de dienstplicht bij uitzondering namelijk niet alleen voor het zeggen. De grondwetten van 1814 en
1815 bepaalden dat alleen het staande leger zijn domein was. De militieaangelegenheden dienden bij
wet te worden geregeld. Dat betekende dat de vorst veranderingen niet zomaar met een koninklijk
besluit kon afdoen, maar met de leden van de Staten-Generaal moest onderhandelen en tot concessies
bereid moest zijn. De invloed van het parlement voorkwam dat Willem I dienstvervanging afschafte.
Hij begreep dat een wet die dienstvervanging beëindigde het niet zou halen in een Tweede Kamer die
de rijke burgerij vertegenwoordigde. Of om in de woorden van de historicus Martin Bossenbroek te
spreken: ‘De afwenteling van de dienstplicht op de onderste lagen van de bevolking werd door het
welgestelde deel van de natie en dus door het parlement als een te kostbare verworvenheid beschouwd
om prijs te geven’.39 Het afkoopplan van Willem was in dergelijke omstandigheden misschien een
haalbaar alternatief.
Toch maakte Willem geen politiek werk van zijn afkoopplan. Hij twijfelde en zijn directe omgeving
hield hem uiteindelijk tegen. De koning was een hardwerkende, twijfelende man van het detail die de
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grote lijn nogal eens uit het oog verloor. Als een soort spin in het web van staatszaken dienden alle
dossiers die ook maar enigszins van belang waren zijn bureau te passeren en het vraagstuk
dienstvervanging vormde daarop geen uitzondering. De koning stond voor een dilemma: aan de ene kant
kon hij het parlement niet van zich vervreemden, aan de ander kant zag hij de oneerlijke concurrentie voor
de vrijwillige werving liever vandaag dan morgen verdwijnen. De koning was uit pragmatische
overwegingen en niet uit ideële motieven tegen vervangingen. Het ging hem bij de legervorming om
voldoende en geschikte manschappen en niet om een nationaal leger waarin alle lagen van de bevolking
waren vertegenwoordigd. Hij had als vorst uit de periode van de Restauratie geen interesse in het
gelijkheidsideaal van de Franse Revolutie en was daarom niet principieel tegen dienstvervanging. Zijn
streven naar een sterk leger was gebaseerd op de rol die Nederland tijdens het Congres van Wenen was
toegedicht als bufferstaat ten opzichte van Frankrijk en zelf had hij continentale ambities. Zo had zijn
vertrouweling en minister van Buitenlandse Zaken, J. G. baron Verstolk van Soelen een plan
gepresenteerd waarin voor het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden een belangrijke rol was weggelegd
om de plaats van Pruisen als kleinste van de Europese grootmachten over te nemen. De omvang van het
leger was hiervoor een belangrijk instrument. Een groot leger was, naar de geallieerden waren
overeengekomen, een belangrijke maatstaf voor de rangorde van de mogendheden.40
Aan het eind jaren van de jaren 1820 besprak Willem met zijn belangrijkste adviseurs ten langen leste
het pragmatisch compromis waar hij al jaren over weifelde: het afkoopplan waardoor een soort van
dienstvervanging mogelijk bleef zonder dat de getalssterkte van de nationale militie eronder leed. Er
ontstond een uitvoerige correspondentie tussen de koning, zijn minister van Binnenlandse Zaken,
P.L.J.S van Gobbelschroy, en zijn tweede zoon, prins Frederik, die op dat moment commissarisgeneraal van het ministerie van Oorlog was. De briefwisseling leert dat de koning in de loop der jaren
de nadelen van dienstvervanging hoger was gaan inschatten dan de voordelen, en toont zijn zoon zelfs
als een uitgesproken tegenstander.41 Van Gobbelschroy had minder bezwaren ten opzichte van
dienstvervanging en was bovendien bepaald niet enthousiast over het afkoopalternatief van de
Oranjevorst. Zo wees hij er in een notitie uit april 1828 op dat het moeilijk zou worden om de hoogte
van de uitkoopsom te bepalen. De prijs mocht niet te laag zijn, omdat er dan te weinig geld overbleef
om genoeg vrijwilligers op de arbeidsmarkt te werven. Een te hoge prijs zou daarentegen leiden tot
gemor onder de burgerij. Bovendien had een eigen onderzoek uitgewezen dat de prijzen voor
plaatsvervangers nogal verschilden per provincie en ook tussen de stad en het platteland. Hierover
merkte Van Gobbelschroy op: ‘omdat hoedanig ook de sommen zouden zijn geregeld, dezelve, in
aanmerking genomen de zoo zeer verschillende prijzen, welke voor de remplaçanten in de eene
provincie bij tegenstelling van de andere worden betaald, terwijl ze voor eenige personen zouden
kunnen zijn of voordeelig, of gematigd, voor anderen daarentegen tot een bezwaar zoude kunnen
verstrekken het welk den maatregel als een soort van belasting ten hunnen aanzien zouden kunnen
doen beschouwen’.42 Daarbij maakte dit systeem het onmogelijk dat een ongelukkig ingelote jongen
zich door een broer, neef of vriend liet vervangen. Van Gobbelschroy kon op grond van deze
argumenten niet anders dan tot de conclusie komen ‘dat een voorstel van wet, hetwelk tot daarstelling
van de genoemde maatregel mogt worden gedaan, bezwaarlijk op genoegzame bijval van de leden der
kamers zouden kunnen rekenen’.43
Ook van de kant van zijn zoon hoefde de koning op weinig bijval voor zijn plan te rekenen. De staat zou
zich volgens Frederik op een gevaarlijk terrein begeven: ‘alzoo met der daad datzelfde doen, het welk
door de bestaande associatien ter levering van plaatsvervangers, thans wordt verricht’.44 Als fervent
tegenstander van het remplaçantenstelsel zag Frederik meer in het moeilijk maken van vervanging. Zo
moest volgens hem de maximum leeftijd naar beneden, mochten plaatsvervangers niet langer getrouwd
zijn en zouden onderofficieren uit het staande leger minder makkelijk de overstap naar de lucratievere
plaatsvervanging moeten kunnen maken.45 Op deze manier kon volgens Frederik het tekort aan
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vrijwilligers voor het staande leger het best worden bestreden. Hij vond nummerverwisseling om dezelfde
reden overigens wel toelaatbaar ‘en dus het waarschijnlijk niet is te verwerpen, dat hij weldra de
nummerverwisseling door eene vrijwillige verbintenis op de voet bij artikel 171 der wet van 1817
omschreven zal doen volgen’. Ondanks al deze tegenwerpingen bleef de koning erop aandringen dat er
een gezamenlijk wetsontwerp moest komen met de afkoop als uitgangspunt.46 Hoewel de minister en de
commissaris-generaal naar Willem hadden te luisteren, gingen ze waarschijnlijk om de besluitvorming te
traineren bewust moeizaam overstag. Ook het karakter van de detailzieke Willem zal niet hebben
meegeholpen om snel tot een nieuwe wetgeving te komen. Toen in 1830 de Belgische opstand uitbrak was
er in ieder geval van een nieuw wetsvoorstel nog geen sprake en verdwenen de plannen in de bureaula. De
wet van 1817 en de wijzigingswet van 1820, die dienstvervanging toestonden en regelden, bleven van
kracht tot 1861.
6.4 Misstanden op de remplaçantenmarkt
De plannen van de koning voor afkoop in plaats van vervanging gingen tot 1830 niet door en daarna
voorkwam het conflict met België verandering in de wetgeving die de remplaçantenmarkt regelde. De
militiewet uit 1817, die een compromis tussen koning en parlement was, bleef tientallen jaren van kracht.
Op het terrein van dienstvervanging deed Willem water bij de wijn om zo de politieke elite tevreden te
houden en voldoende steun te krijgen voor een staand leger van beroepsmilitairen met aanvulling van
dienstplichtigen. De zonen van de elite mochten buiten het leger blijven. Hij streefde er daarbij wel naar
dat dat niet op een te gemakkelijke manier gebeurde. Het remplaçantenstelsel moest niet een nog groter
concurrent voor de vrijwillige werving van het staande leger worden dan het al was. Het parlement gaf
zijn steun aan een strenge regelgeving. De plaatsvervanger moest aan de volgende eisen voldoen:
- ingezetene zijn;
- minimaal twintig en maximaal dertig jaar zijn (als hij al als milicien had gediend tot vijfendertig jaar);
- niet kleiner dan ‘vijf voet en twee rijnlandsche maat’ (1.622 meter) zijn;
- een verklaring van goed gedrag kunnen overleggen (ondertekend door twee hem bekende ingezetenen);
- niet wegens slecht gedrag eerder uit de militaire dienst zijn ontslagen;
- een bewijs leveren dat eventuele vrouw en kinderen ‘niet ten laste van eenige publieke kas zullen
komen’.
- zijn diensttijd al vervuld hebben (hieronder werd ook iemand verstaan die geen dienstplicht had vervuld
omdat hij was uitgeloot of vrijgesteld);
- vijftien maanden hebben gewoond in de provincie van de geremplaceerde.47
Voor de nummerverwisselaar golden minder strenge eisen. Een belangrijke extra beperking was wel dat
hij afkomstig moest zijn uit dezelfde gemeente als de loteling wiens plaats hij innam.
De geremplaceerde moest niet alleen met deze eisen voor zijn vervanger rekening houden. Voor hem en
zijn ouders lagen nog andere beproevingen op de loer. Zo moest hij naast het geld dat hij voor vervanging
op tafel legde, als compensatie voor gemaakte overheidskosten een bedrag van vijfentwintig tot
vijfenzeventig gulden in de kas van de dichtstbijzijnde belastingontvanger storten. Daarnaast was het
verplicht een notarieel contract met de remplaçant op te maken, dat ter boordeling aan de militieraad werd
overlegd. Bovendien bepaalde de wijzigingswet van 1820 dat de geremplaceerde na achttien maanden niet
langer verantwoordelijk was voor de plaatsvervanger als hij honderdvijftig gulden aan de ontvanger
betaalde. Deed de geremplaceerde dat niet, dan liep hij gedurende vijf jaar de kans om bij desertie alsnog
in dienst te worden geroepen of anders een nieuwe plaatsvervanger te moeten stellen.
Een laatste beproeving was de periode van enkele weken tussen de keuring en de feitelijke aflevering van
de plaatsvervanger aan de krijgsmacht. In deze weken bleef de geremplaceerde verantwoordelijk voor zijn
plaatsvervanger en hij kwam hierdoor in een kwetsbare positie. De formaliteiten rond de plaatsvervanging
waren vervuld en meestal had al een eerste betaling plaatsgevonden, maar de plaatsvervanger had hier niet
altijd een boodschap aan en verdween dan op het laatste moment. In verhalen uit die dagen komt de kans
op afpersing door jongens en mannen die op die manier probeerden een slaatje te slaan uit de kwetsbare
positie van ouders die voor een vervanger kozen, geregeld naar voren. Zo schreef J.H. Wind in 1970 in
een Drents streekblad over de slechte ervaringen van zijn vader met een plaatsvervanger: ‘Daarbij mus ie
46
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die knaop veulal nog zo lang de kost geem, totdat ie opgeroepen weur. Veural mus ie oppassen daj hum
van te veuren niet te veulen van de f 300,- alvast te gaven, veurdat ie in de kazerne was, want de koans dat
ie veurtied over de gröppe wupte, was niet denkbeeldig, en dan muss ie jao een nije remplacant op
zuken’.48
Het was voor de geïnteresseerden die een plaatsvervanger of nummerverwisselaar wensten dus niet
eenvoudig om op de juiste manier gebruik te maken van het remplaçantenstelsel. De regelgeving was
ingewikkeld, de remplaçanten moesten aan strenge eisen voldoen en de geremplaceerde moest beducht
zijn voor desertie of afpersing. Een handboek uit 1840 over de regelgeving met betrekking tot
dienstvervanging waarschuwde de lezer: ‘Eene der meest moeite, omslag en kosten aanbrengende in ons
land is, ongetwijfeld, de remplacering en nommerverwisseling, vooral voor hen, die onbekend zijn met de
hieromtrent bestaande verordeningenen bepalingen, en al datgenen, wat men daarbij al in aanmerking te
nemen heeft (…) dat het zeer nuttig, ja noodzakelijk is voor iedereen, welke hiermee in aanraking kan
komen, om met de voornaamste bepalingen, althans met diegene welke hem voor misleiding kunnen
behoeden, bekend te zijn,- dit valt niet te betwijfelen. Hoe velen hebben hunne onkunde dienaangaande
niet reeds geboet! Hoe velen zijn niet bedrogen en misleid, door listige schelmen, die er hun werk van
maken, om degene, die remplaceren wil, zoo wel als den remplaçant op alle mogelijke wijze af te zetten!
Hoe vele zijn niet door hunne plaatsvervangers zelf bedrogen geworden!’.49
De boodschap over het belang van bemiddeling sloeg aan. Vanwege de kans op chantage door
plaatsvervangers en de ingewikkelde regelgeving maakten ouders, hoewel soms tegen wil en dank,
gebruik van de diensten van tussenpersonen die zij nog enigszins vertrouwden. Zij hoefden de remplaçant
dan niet te verzorgen en zich niet zelf te verdiepen in de ingewikkelde regelgeving. Bovendien was de
hulp van deze derde partij vaak onvermijdelijk omdat ouders zelf in hun omgeving geen geschikte
plaatsvervanger of nummerverwisselaar konden vinden. De ouders werden uit angst voor afpersing,
onbekendheid met de regelgeving en noodzaak in de armen van tussenpersonen gedreven ondanks
waarschuwingen van buurt- en standgenoten, gemeentebesturen en de pers over het optreden van deze
zakenlieden dat niet ten onrechte het stempel verdacht en bedrieglijk kreeg opgedrukt.
De bemiddelingsbranche greep haar kans en kwam al snel van de grond dankzij de wetgeving die haar
handelen toestond en doordat de branche zich opwierp als alternatief voor de afpersingspraktijken van
individuele remplaçanten. Het optreden van deze bemiddelaars was echter weinig verheffend. Verslagen
over misstanden van autoriteiten die verantwoordelijk waren voor de rekrutering van de militie,
bevestigden het negatief imago van de remplaçantenmarkt in de praktijk van alledag. Zo klaagden de
voorzitters van de drie militieraden in Amsterdam in 1815 over verraderlijk gedrag van tussenpersonen. In
een uitgebreid verslag schreven zij over valse praktijken tijdens de stedelijke loting door: Bureaux van
Remplacering en oproeping. De oorzaak zal niet onbekend in de oren hebben geklonken van degenen die
in de Franse tijd in Amsterdam met dienstvervanging te maken hadden gehad: de afgifte van valse of op
zijn minst dubieuze verklaringen van goed gedrag. In de militiewet van 1815 stonden de vereisten
waaraan dergelijke verklaringen moesten voldoen. Zij behoorden te zijn ‘afgegeven door het plaatselijk
bestuur, op de getuigenis van twee bekende ingezetenen, houdende dat de voorgestelde plaatsvervanger is
van een goed gedrag, en dat voor hem aan de nationale militie is voldaan of niet heeft kunnen voldaan
worden’.50 De klacht van de militieraden in Amsterdam ging over certificaten van goed gedrag die niet
door het gemeentebestuur waren ondertekend, en: ‘waarvan de houders verklaarden de daarin vermelde
getuigen niet te kennen en weder anderen welker naamen bij laatst ondergetekende als publiek
geinfameerd bekend waren’.51 Het kwam zelfs voor dat tussenpersonen als getuigen optraden. De
voorzitters van de militieraden wisten de oorzaak van deze incidenten : ‘Enige van de meest bekendste, ja
zelfs geinfameerde booswigten hebben zig weten meester te maken van de bezorging van
plaatsvervangers in de Nationale Militie zo door publieke aanplakking van ’t daarstellen van zogenaamde
Bureaux van Remplacering en oproeping’.52 Om te voorkomen dat de tussenpersonen ‘hun schelmerijen
48
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voorzetten’, vroegen de voorzitters aan de minister van Binnenlandse Zaken om zijn collega van Justitie
op de hoogte te stellen. Zelf hadden ze al aan de burgemeester gevraagd volgende jaar beter toezicht te
houden en strengere maatregelen te nemen: alleen het verscheuren van de aanplakbiljetten was niet
voldoende. Bovendien sloten ze zelfs niet uit dat de tussenpersonen bij de afgifte van de certificaten door
ambtenaren waren geholpen.53 De directeur van politie, een vooraanstaand voormalig patriot, Samuel
Iperusz Wiselius, nam de klachten serieus en antwoordde de voorzitters in november 1815 dat ook hij
het vermoeden had ‘dat bij derzelve afgiften niet alleen niet volgens de wet; maar zelfs te kwader
trouw te werk is gegaan’.54 Hij beloofde een vooronderzoek in te stellen naar de vraag of het optreden
van de tussenpersonen voor strafrechtelijke vervolging in aanmerking kwam. In het archief zijn geen
documenten gevonden die erop wijzen dat het daadwerkelijk tot een proces is gekomen.
Niet alleen gemeenteambtenaren maar ook de leden van de militieraden bevonden zich in een positie die
een gedegen kennis van de wet en onkreukbaarheid vereisten, en daar schortte het vooral in deze
beginjaren van de militiewetgeving nogal eens aan. Al in mei 1814 liet de commissaris-generaal voor
Oorlog Mr. J.H. baron Mollerus een klaagzang horen over hun optreden, dat ervoor zorgde: ‘dat de
remplaçanten in het algemeen bestaan uit voor de dienst ongeschikte personen, somtijds uit slegt volk,
zoodanig dat de geest van zedeloosheid in de corpsen wordt gebragt, hetwelk de ordentlijke jeugd
afschrikt, en derzelven ouders moet bedroeven en verontrusten (…) Dit kwaad moet zijne source vinden
in de niet genoegzaame oplettendheid en slapheid der militieraden, waarvan het schijnt dat sommige zich
veroorloven met verwaarlosing der Wet vreemdelingen tot remplaçanten aan te nemen (…) Hoe zoude
zoo veel misdadigers een schuilplaats vinden, indien alle autoriteiten, welke daarbij zijn geconcerneerd,
pligtmatig werkzaam waren’.55 In juli van hetzelfde jaar kwam de bewindsman nog een keer op zijn
ongenoegen terug: ‘Dat verschillende militieraden zich niet naar behooren hebben gehouden aan de
instructies dezelve voorgeschreven ter beoordeling van remplaçanten (…) integendeel, dat verschillende
dier Raden eene schuldige toegevendheid hebben plaatsgegeven, en personen tot remplaçanten hebben
geadmitteerd, die uit hoofde van een gecorrumpeerd physiek of moreel, of van beide volstrektelijk hadden
behooren gerejecteerd te worden’.56
Naar aanleiding van deze klachten liet de minister van Binnenlandse Zaken de gouverneurs in de
provincie weten dat ze het doen en laten van de militieraden strenger moesten volgen. Maar hij kwam
bedrogen uit als hij dacht dat de problemen daarmee uit de wereld waren en er slechts kinderziektes in het
spel waren, die wel vaker voorkwamen bij de uitvoering van nieuwe wetgeving. De moeilijkheden rond
ambtenaren en militieraden bleven voortduren. In 1822 deelde de minister van Binnenlandse Zaken
bijvoorbeeld aan koning Willem I mee dat er bij hem klachten waren binnengekomen over militieraden in
Zuid-Holland die niet altijd de benodigde nauwkeurigheid in acht namen bij de aanname van
plaatsvervangers. Zo was in juli 1821 een zeker Gerrit Robol als plaatsvervanger voor een loteling uit
Hazerswoude ingelijfd. In september was hij gedeserteerd en weer opgepakt. Tijdens een juridisch
onderzoek naar aanleiding van de desertie kwam aan het licht dat deze Robol in 1800 wegens een zwaar
vergrijp door de schepenen van Rotterdam was gegeseld, gebrandmerkt en veroordeeld tot 40 jaar
tuchthuis. Navraag vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken bij de gouverneur van de Koning leerde
dat de verantwoordelijke militieraad onzorgvuldig had gehandeld. Robol was als plaatsvervanger
geaccepteerd terwijl slechts twee van de vier vereiste certificaten waren afgeleverd.57 Naar aanleiding
hiervan wees Willem de gouverneurs erop dat de militieraden bij de eerstvolgende zittingen opnieuw aan
de bepalingen van de wet moesten worden herinnerd.58
De problemen over contacten tussen de bemiddelingsbranche en militieraden bleken halsstarrig. De
minister van Binnenlandse Zaken bleef voortdurend waarschuwen. Zo gaf hij de gouverneur van ZuidHolland in 1846 andermaal opdracht om de militieraden in zijn provincie erop te wijzen dat ze
nauwkeurig moeten zijn.59 Dit keer lag de oorzaak in Den Haag. Daar was een zekere Joseph Koning
ten onrecht als plaatsvervanger ingelijfd. Koning was eerder namelijk door de krijgsraad in Gelderland
vervallen verklaard voor de dienst en tot drie jaar kruiwagenstraf veroordeeld ‘ter zake van desertie
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met medeneming van goederen van zijnen kameraad uit de kazerne en van eenige zijner
equipmentsstukken, gepaard met misbruik van vertrouwen’. In Roermond werd het jaar daarop de
secretaris van de militieraad, P.H. Biergans, uit zijn functie ontslagen en na gerechterlijk onderzoek
veroordeeld tot vijf jaar dwangarbeid voorafgegaan door pronkstelling en brandmerk. Hij had zich
schuldig gemaakt aan corruptie en valsheid in geschrifte.60
In het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn in het bijzonder klachten en verzoeken
om maatregelen tegen (vermeende) valse praktijken en fraude van de bemiddelingsbranche aanwezig.
Ze konden niet voorkomen dat er een remplaçantenmarkt ontstond die weinig verschilde van de
ronselpraktijken uit de tijd van de VOC en het Staatse leger. Mr. Gustaaf Willem baron van Imhoff,
gouverneur van de Koning in Groningen tussen 1814 en 1830, was een belangrijk criticus van de
praktijken in de bemiddelingsbranche. In 1817 schreef hij de minister van Binnenlandse Zaken een
uitvoerig verslag over zijn bevindingen. Het verslag zal enigszins overtrokken en gekleurd zijn
geweest, zoals wel vaker het geval was met een rapportage van een vooraanstaande bestuurder die een
hoger politiek doel diende. Het hogere doel was in dit geval een voorstel tot een door de provinciale
overheid beheerd afkoopsysteem als alternatief voor de louche tussenhandel.
Ondanks deze kanttekening over het schrijven van Van Imhoff, geeft het een aardig beeld van het
functioneren van de tussenhandel, of op zijn minst een goed inzicht over hoe er in die tijd in hogere
kringen tegenaan werd gekeken. De baron begon zijn uiteenzetting voorzichtig met de constatering dat
de ouders van lotelingen die niet verkozen om in persoon te dienen zich noodzakelijk aan iemand
moesten binden om een plaatsvervanger op te sporen. Hij misgunde het de tussenpersonen niet dat zij
hieraan verdienden en een bestaan opbouwden. Maar daar bleef het volgens hem helaas niet bij. De
meeste tussenpersonen wilden meer en meer winst en schuwden hoe langer hoe minder praktijken als
afpersing: ‘Het kwaad werd allengkens erger, tot dat eindelijk de wervers van het opspooren van
remplaçanten een handel maakten, alle menschen welken genegen waaren als zoodanig Dienst te
neemen voor zeer geringe sommen opzochten en naderhand met een enorme winst wederom aan de
gading makende verkochten, alzoo eenen werkelijken handel in remplaçanten begonnen te drijven’.61
Van Imhoff vond het zijn plicht aan de minister de nadelen te verduidelijken die uit de handel in
remplaçanten voortvloeiden: ‘Van den zedelijken kant beschouwd, verdient de handel in remplaçanten
om meerdere redenen afkeer immers heeft de ondervinding geleerd, dat de meergenoemde wervers, die
men hier met de naam ronselaars bestempeld niet de gelegenheid afwagten, waardoor zich de
remplaçanten aanbieden, om met hun in een accoord te treden, maar zij frequenteren alle kroegen,
zoeken aldaar zoodanige menschen op, doen deze op hunne kosten, veel te veel drinken en verleiden
daardoor menig arbeidzaam man, die anders gewoon was voor vrouw en kinderen, voor ongelukkige
broeders en zusters of voor ouders te werken, tot een ongeregeld gedrag; prenten hen hunne eigene
verfoeilijke en verderfelijke grondbeginselen in, en maken eijndelijk op zoodanige tijd, als zij het
voordeligst oordelen, van een zwak ogenblik gebruik om een voorheen en naar den aanleg braaf man
(…) tot remplaçant te engageren voor eene zoo gering en weinig beteekende som, dat zij die zonder
moeite van anderen wederom verdriedubbeld betaald krijgen.
De nieuw geëngageerde remplaçant zijnen roes uitgeslapen hebbende gevoelt zich aan den rand der
ellende, doch men laat hem niet tot rust komen, sleept hem opnieuw in ongeregeldheden, zoekt hem te
overreden dat het veel gemakkelijker en aangenamer is op kosten van een derde een vrolijk leven te
leiden, dan voor zwaren arbeid eenen mageren maaltijd te verdienen en hij – zocht zijn troost dat hij
zijne makkers helpt slagtoffers op te sporen en op gelijke wijze aan zijnen verfoeilijken meester te
ronselen’.62
In de optiek van de vooraanstaande burger en bestuurder Van Imhoff had niet alleen de remplaçant,
maar zeker ook de geremplaceerde te lijden onder het optreden van tussenhandelaren. Ten eerste
kwam dat omdat de tussenhandelaren veel te hoge bedragen vroegen. Een ronselaar ontving volgens
hem driehonderd gulden, terwijl de remplaçant slechts honderd gulden kreeg uitbetaald. 63 Ten tweede
vergrootten tussenhandelaren door hun gedrag de kans op desertie van een remplaçant: ‘als hem de
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oogen over de bedriegerijen van den ronselaar waren opengegaan’. De ronselaar zou er volgens van
Imhoff niets tegen ondernemen, en het misschien zelfs aanmoedigen. De geremplaceerde zou dan
immers opnieuw van zijn dure bemiddeling gebruik moeten maken, want anders zou hij zelf moeten
dienen. Nog vervelender was het voor de geremplaceerde dat hij gewoonlijk het hele bedrag bij het
aangaan van de overeenkomst contant moest betalen en hij daardoor geen middel voorhanden had om
desertie tegen te gaan.
Van Imhoff kwam vervolgens met een aantal voorbeelden van bepalingen in de wet die ronselaars
wisten te omzeilen. Als eerste noemde ook hij het certificaat dat moest aantonen dat de
plaatsvervanger vijftien maanden in de provincie van de geremplaceerde had gewoond en dat hij van
goed gedrag was. Het moet toentertijd een wel erg belangrijke bron van irritatie zijn geweest. Net als
de voorzitters van de militieraden in Amsterdam in 1815 klaagde Van Imhoff namelijk dat de
ambtenaren die de certificaten moest afgeven de remplaçanten vaak niet kenden. Tussenhandelaren
zagen daardoor hun mogelijkheid schoon om geronselde getuigen te laten verklaren dat
plaatsvervangers de vereiste periode in de provincie hadden gewoond en van onbesproken gedrag
waren.64 Het tweede belangrijke document dat werd gebruikt om de wetgeving te omzeilen, was
volgens gouverneur Van Imhoff de door remplaçant en geremplaceerde ondertekende notariële akte
die de militieraad moest goedkeuren. De akte, waarin op het eerste gezicht netjes de voorwaarden
waren vastgelegd, stelde in de praktijk niet altijd evenveel voor omdat remplaçant en tussenhandelaar
naast de notariële akte een onderhandse overeenkomst met een totaal andere inhoud aangingen. Het
bedrag in de officiële akte klopte dan in het geheel niet en was veel te laag. Hiermee werd bewust een
bepaling ter bescherming van de remplaçant omzeild. Om het verbrassen van geld te voorkomen,
schreef de wet namelijk voor dat vier vijfde deel van het bedrag dat de remplaçant ontving, pas na
inlijving bij zijn korps in termijnen aan hem mocht worden uitbetaald. De reden voor dit bedrog was
dat de remplaçant op die manier direct bij zijn aanstelling het overeengekomen bedrag ontving en de
tussenhandelaar in de volgende jaren nauwelijks verdere financiële verplichtingen ten opzichte van
hem had. Bovendien had de remplaçant nogal eens een schuld bij de tussenpersoon die dan alleen in de
onderhandse akte kwam te staan.65 Als de remplaçant getrouwd was en de lage bedragen in de
notariële akte daardoor tot vragen van de militieraad zouden kunnen leiden, dan hadden de
tussenhandelaren een eenvoudige oplossing: het huwelijk werd simpelweg verzwegen. De
geremplaceerde die uiteindelijk de dupe was, kon volgens de Van Imhoff weinig aan dergelijke
praktijken doen: ‘Men zoude kunnen verwagten dat hij die eenen remplacant zocht die in zoodanige
ontduikingen der wet niet kan toestemmen; doch waar zal hij eenen eerlijken ronselaar vinden, die
open met hem handelt? Hoe zal hij eenen remplacant bekomen, zonder zich aan zulke lieden te
binden? De ronselaar heeft hem in zijn macht’.66
Het was Van Imhoff duidelijk: het bedrieglijke optreden van de tussenhandelaar, waar zowel de
remplaçant als de geremplaceerde de dupe van was, moest worden gestopt. Zijn voorstel was om de
gouverneurs uit de provincies eigen tussenpersonen voor een vast salaris aan te laten stellen. De
tussenpersonen zouden betrouwbare, niet op winstbejag uit zijnde personen moeten zijn, die beide
partijen zonder dwang bij elkaar brachten. Zij zouden tijdens de transactie een adviserende en
bemiddelende rol krijgen en erop toe moeten zien dat de overeenkomst op eerlijke wijze tot stand
kwam. Het aanstellen van deze provinciale tussenpersonen hoefde de schatkist niets te kosten als per
geslaagde bemiddeling een klein bedrag, bijvoorbeeld tien gulden, werd gevraagd. Van Imhoff
vervolgde: ‘en, naar mijne inzien, op geene andere, zal men den remplacantenhandel kunnen
vernietigen, en het belang der zaak, dat mijne omslagtigheid ten dezen bij U.P. gevoeglijk zal kunnen
verschoonen, doet mij de vrijheid nemen bij U.P aan te dringen (…) dat de handel in remplaçanten op
publiek gezag wordt tegen gegaan’. De oproep tot maatregelen leidde vooralsnog niet tot nieuwe
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regelgeving van overheidswege, hoewel deze aardig in de buurt kwam van de afkoopideeën van de
weifelende Willem I. Het voorstel waar Van Imhoff zijn verslag mee eindigde zou wel onbedoeld de
voorbode zijn van een belangrijk particulier initiatief dat in latere jaren tot stand kwam. De gegoede
burgerij in een aantal grote steden ging in het begin van de jaren 1820 als reactie op de praktijken van de
onbetrouwbare tussenpersonen onderlinge waarborgmaatschappijen stichten.
Het eerste initiatief dateert waarschijnlijk uit 1820. In dat jaar schreef de Haagse jonkheer Hendrik
Maurits van der Goes een verzoekschrift aan Willem I met daarin bijgesloten een plan tot oprichten van
een onderlinge waarborgmaatschappij. In het verzoekschrift vroeg hij als president van een militieraad om
koninklijke goedkeuring voor het oprichten van een dergelijke maatschappij in Den Haag. Het was hem
gebleken dat ‘zekere personen eene schandelijke trafiek maken van het bezorgen van plaatsvervangers en
nummerverwisselaars, waardoor zowel de loteling als de remplaçant dikwerf worden bedrogen’.67 De
minister van Binnenlandse Zaken stuurde het verzoekschrift voor advies naar de gouverneur in ZuidHolland. De gouverneur deelde in zijn antwoord mee dat hij overwegend bedenkingen had, hoewel het
plan ook goede kanten kende. De minister van Binnenlandse Zaken was het met hem eens. Het
gouvernement moest zich volgens beide bewindslieden niet inlaten met dergelijke particuliere initiatieven
die risico’s met zich meebrachten. Daarnaast zouden waarborgmaatschappijen de vrijwillige werving
alleen maar verder bemoeilijken. Tenslotte was het volgens hen maar de vraag of de kwalijke praktijken
van de particuliere bemiddelaars, die al jaren in de provincie het bedrijf uitoefenden en die vooral op het
platteland een zekere bekendheid hadden weten te verwerven, door de activiteiten van de
waarborgmaatschappijen zouden stoppen.68
De scepsis van overheidswege en de weigering om koninklijke goedkeuring te verlenen, hadden niet tot
gevolg dat de waarborgmaatschappijen van het toneel verdwenen. Uit een navraag die de minister van
Binnenlandse Zaken, Van Gobbelschroy, in januari 1826 namens de koning onder de gouverneurs in de
provincies deed, bleek dat de waarborgmaatschappij onder leiding van Van der Goes inmiddels in en rond
Den Haag actief was. Daarnaast waren dergelijke maatschappijen opgericht in Rotterdam, Amsterdam,
Middelburg en Deventer. In de meeste provincies bleef de particuliere markt echter overwegend een zaak
van individuen met een slecht imago, hoewel er soms spontaan een kleinschalige tijdelijke samenwerking
tussen dorpsgenoten ontstond. Zo berichtte de gouverneur in Utrecht dat er in 1827 in zijn provincie actief
was: ‘slechts een min belangrijke gemeente Houten genaamd die haar contingent in plaatsvervangers of
nummerverwisselaars levert waartoe de gelden door vrijwillige bijdragen der ingezetenen (zelfs van de
zoodanige die geen kinderen hebben) worden bijeengebragt’.69 De overige gouverneurs noemden
dergelijke initiatieven niet. Ze zullen dan ook eerder uitzondering dan regel zijn geweest.
De onderlinge waarborgmaatschappijen waren typisch een product van de negentiende-eeuwse
standenmaatschappij. Zij werden opgericht door de maatschappelijke bovenlaag en de besturen bestonden
uit onbezoldigde notabelen. Hun doel was niet alleen om de deelnemers uit de gegoede burgerij buiten het
‘volkse’ leger te houden, maar vooral ook om hun de bemiddeling van tussenpersonen van laag allooi te
besparen. Het was in het denken van de deelnemers onaanvaardbaar dat het lot van welgestelde burgers in
handen lag van herbergiers en oud-militairen en meer van dergelijk soort lieden. De gegoede burgerij die
van dienstvervanging gebruik maakte, moest binnen eigen kring de handen ineenslaan. Om het voortouw
te nemen, traden enkele vooraanstaande figuren tot de besturen van de maatschappijen toe. Het bestuur
van de Rotterdamse maatschappij schreef bijvoorbeeld over haar doel: ‘Dat de overweging van het nadeel
hetwelk de gegoede burgerij ondervond van zoogenaamde wervers of bezorgers van plaatsvervangers
voor de nationale militie, door de buitensporige vorderingen, welke dikwijls, wanneer die baatzuchtige
personen bemerkten dat de loteling in zijn beroep of tot het aanleren van hetzelve onmisbaar was, de
ondergetekenden heeft genoopt niet alleen door hunnen deelneming dat genootschap te helpen oprigten
maar ook om kosteloos zonder een pecuniair voordeel het bestuur van hetzelve en de administratie van de
fondsen met eenige andere achtenswaardige ingezetenen op zich te nemen’.70
Het ging hier inderdaad niet om de eerste de besten. Zo was, zoals in het tweede hoofdstuk al is
beschreven, de beroemde vaderlandse dichter, Hendrik Tollens, bij de oprichting van deze Rotterdamse
maatschappij betrokken en had ook iemand als G. Beelaerts van Blokland (rechter bij de rechtbank van
eerste aanleg in Rotterdam 1818-1822, lid van Tweede Kamer 1823-1841) zitting in het bestuur. De
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maatschappijen in de andere steden hadden eveneens een zeer elitair karakter. Van der Goes, de oprichter
van de Haagse maatschappij, was een veelzijdig man. Hij was niet alleen actief als vrederechter, lid van de
stedelijke raad van Den Haag (1816-1830), lid (1822-1828) en voorzitter (1827-1828) van de Tweede
Kamer, maar toonde ook ondernemingszin als eigenaar van de Haagse begraafplaats Eik en Duinen, die
hij succesvol wist te vergroten en op een min of meer professionele wijze te exploiteren.71 Een
commissaris van de maatschappij in Deventer was Mr. A. Sandberg (lid Gedeputeerde Staten van
Overijssel 1818-1828 en lid van de Tweede Kamer 1828-1842) en in het bestuur van de maatschappij in
Middelburg zat een notabele als M.C. Crane (wethouder en van 1827 tot en met 1854 burgemeester van
Zierikzee).72
De bestuursleden van de maatschappijen wilden uit standsbewustzijn opkomen voor de belangen van de
gegoede burgerij. Ze bewogen zich daarmee wel op een markt die vol zat met valkuilen, bedrog en
risico’s. De maatschappijn stelden daarom als bewijs van hun goede bedoelingen reglementen op die de
belangen van de deelnemers moesten waarborgen en lieten deze door boekhandelaren publiceren en
verspreiden. Dit lokte een reactie uit in De Weegschaal, een van de weinige tijdschriften uit die tijd die
niet slaafs het ideeëngoed van Willem I volgden, maar zich ook kritisch durfde op te stellen. Naar
aanleiding van het reglement dat de Rotterdamse maatschappij in 1821 uitbracht, stelde het blad dat het
doel van deze achtenswaardige burgers misschien te loven was, maar dat de middelen die werden gebruikt
niet tot dat doel zouden strekken. Zo was er twijfel over de solvabiliteit van de maatschappij in tijd van
oorlog. De plaatsvervangers zouden dan zo duur worden dat het waarschijnlijk was dat zij niet aan haar
verplichtingen kon voldoen. Bovendien vond het blad het reglement veel te ingewikkeld en uitvoerig. De
vele artikelen konden herleid worden tot het simpele gegeven dat de maatschappij deelnemers zocht die
geld inbrachten dat ze kon beheren en gebruiken om plaatsvervangers of nummerverwisselaars te
zoeken.73
De Weegschaal deelde, in tegenstelling tot andere kwesties, op dit punt de mening van de koning en zijn
ministers, die immers ook sceptisch tegenover de waarborgmaatschappijen stonden. In hun verlangen naar
erkenning zochten, naast de Haagse onderneming onder leiding van Van der Goes, meerdere
maatschappijen koninklijke goedkeuring en steun. De eerder behandelde briefwisseling tussen de koning
en Van Gobbelschroy en Frederik over het systeem van afkoop ontstond naar aanleiding van een verzoek
om goedkeuring van een waarborgmaatschappij, dat afkomstig was uit Noord-Brabant.74 De laatste twee
adviseerden vanwege de solvabiliteitsvraag negatief over het verzoek. Maar er was een nog belangrijker
reden die door de minister van Binnenlandse Zaken eerder in 1820 naar aanleiding van het verzoekschrift
van Van der Goes was genoemd: ‘uit hoofde men zich zodanig geval welligt bij alle komende
moeyelijkheden, of ook mislukken op het Gouvernement zoude beroepen; terwijl ook aan de andere kant
de bemoeyenis van het Gouvernement met zoodanige inrigtingen minder raadzaam voorkwam, daar
dezelfde geheel niet zoude strekken, om de vrijwillige deelneming bij de militie te bevorderen’.75 Dit
laatste woog natuurlijk zwaar voor Willem en zijn zoon, die er immers van overtuigd waren dat het
structureel tekort aan beroepssoldaten voor een belangrijk deel werd veroorzaakt door het
remplaçantenstelsel.
De Oranjes stonden niet juichend langs de kant toen zij zagen dat de plaats van onbetrouwbare
zakenlieden in de tussenhandel dreigde te worden overgenomen door de rijke burgerij die in de vorm van
onderlinge waarborgmaatschappijen hun eigenbelang nastreefden en de dienstvervanging
vergemakkelijkten. Bovendien had een aantal van de maatschappijen, tot ongenoegen van vooral prins
Frederik, ambtenaren in dienst die soms zelf in de gemeente of provincie nauw bij de rekrutering waren
betrokken. Er was geen bepaling die dit verbood. Hij vreesde waarschijnlijk niet ten onrechte dat de
kennis van deze ambtenaren over de militiewetgevingen kon leiden tot misbruik en
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belangenverstrengeling, die de aanname van ongeschikte remplaçanten verder zouden aanmoedigen.76
Frederik hoefde alleen maar aan de al aangehaalde toestanden rond de verklaringen van goed gedrag te
denken om het optreden van ambtenaren binnen militiemaatschappijen te wantrouwen. De combinatie
moest haast wel foutlopen en de koning nam uiteindelijk maatregelen. In juni 1827 liet Willem aan Van
Gobbelschroy weten dat hij gouverneurs in de provincies moest aanschrijven: ‘om zorgvuldig toe te zien
dat geen lands of stedelijke ambtenaren zig op enigerlijken wijze het zij regtstreeks, of zijdelings inlaten
met inrigtingen van welker aard ook, die ten doel hebben, van plaatsvervangers of nummerverwisselaars
bij de nationale militie te bezorgen.77
De ontwikkelingen op de remplaçantenmarkt waren behoorlijke gunstig voor de in de jaren 1820
gevormde waarborgmaatschappijen. In de periode van het inwerking treden van de militiewet uit 1817
tot het conflict met België in 1830, lieten de verslagen over de afloop van de militielichtingen vooral
in de eerste jaren hoge percentages vervangingen van boven 25 procent zien.

In 1829 was het jaargemiddelde wel gedaald naar 19,4 procent, maar dat gemiddelde lag nog altijd
hoger dan de 18,9 procent, die in de inleiding als gemiddeld percentage voor de hele periode 18181898 is genoemd. Het zijn opvallend hoge jaarlijkse vervangingspercentages, vooral als bedacht wordt
dat de vervangingen plaatsvonden onder de strenge voorwaarden van de militiewet uit 1817 en de
wijzigingswet van 1820. Die laatste wet was overigens vrijwel zeker verantwoordelijk voor de daling
na 1820. Zij lijkt de plaatsvervanger buiten het bereik van een groep minder welgestelde burgers te
hebben geplaatst door de bepaling dat de geremplaceerde 150 gulden moest betalen als hij niet langer
dan 18 maanden voor de plaatsvervanger verantwoordelijk wilde zijn. Het bedrag kwam bovenop de som
die aan de plaatsvervanger of tussenpersoon moest worden betaald. Het overzicht laat zien dat de daling
na 1820 vooral bij de plaatsvervangers moet worden gezocht.
Een vergelijking met Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden, het huidige België, in de jaren van 1818
tot 1830, toont dat het remplaçantenstelsel het in de Noordelijke Nederlanden ook in internationaal
vergelijkend perspectief goed deed. Het gemiddelde percentage dienstvervangers over de jaren 1818
tot 1830 was in de Noordelijke Nederlanden 22,3 procent, terwijl de jaren 1820 in Frankrijk lagere
jaarlijkse percentages van rond 17 procent lieten zien.78 De uitzonderlijke verschillen van de periode
1810-1813 blijken een incident dat zoals eerder opgemerkt vooral te maken had met verschillende
tijdstippen waarop in beide landen de dienstplicht was ingevoerd. Overigens moeten vanwege de
verschillen in wetgeving tussen Frankrijk en Nederland niet te snel conclusies worden getrokken over
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de populariteit van de dienstvervanging in beide landen. Wat dat betreft lagen de zaken anders met de
Zuidelijke Nederlanden. Daar was immers tot 1830 eenzelfde wetgeving van toepassing als in de
Noordelijke Nederlanden. Aan de hand van de voor dit onderzoek zo belangrijke verslagen over de
afloop van de lichtingen van de nationale militie is vast te stellen dat in de periode 1818-1829, 104.244
Belgen in dienst gingen en dat zich daaronder 10.042 plaatsvervangers en 7592 nummerverwisselaars
bevonden: een gemiddeld percentage over 12 jaar van 16,9 procent.79 In dit geval staat dus vast dat de
dienstvervanging in het noorden van het Koninkrijk der Nederlanden zich in die tijd in vergelijking
met het Zuiden in een grotere belangstelling mocht verheugen.
Over de prijzen die in deze jaren op de remplaçantenmarkt omgingen, is meer bekend dankzij een
onderzoek dat Willem I in 1827 liet instellen. De koning vroeg zijn gouverneurs in de provincie de
prijzen op te vragen en daarbij na te gaan wat de verschillen waren tussen het platteland en de steden. De
aanleiding vormde het afkoopplan van Willem I. Om een landelijke afkoopsom voor dienstplichtigen te
bepalen, moest immers meer bekend worden over de regionale variatie in prijzen. De gouverneurs
kwamen na moeizaam onderzoek met de gevraagde gegevens en de minister van Binnenlandse Zaken,
Van Gobbelschoy, kon hieruit een landelijk overzicht samenstellen:
Prijzen van plaatsvervangers in de verschillende provincies 1825-182780

Noord-Brabant
Limburg
Gelderland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Utrecht
Friesland
Overijssel
Groningen
Drenthe

Bedragen over het algemeen
1825
1826
stad-platteland stad -platteland
275 -275
275-275
130-135
125-135
135-115
148-112
325-325
325-325
300-300
300-300
400-500
400-400
290-240
295-295
275-225
225-225
200-230
225-275
175-350
100-350
25-25
25-25

Hoogste bedragen
1827
1825
1826
stad-platteland stad- platteland stad- platteland
275-275
400-400
400-400
145-140
231-274
356-285
205-200
350-360
255-350
325-325
350-350
350-350
350-300
560-475
575-500
400-400
600-600
600-526
300-210
195-265
295-295
200-175
300-320
300-425
250-300
220-335
250-287
niemand-375 niemand-480
175-475
25-25
25-25
25-25

1827
stad- platteland
400-400
261-271
350-310
350-350
560-560
500-470
300-400
200-330
290-350
100-500
25-25

De vele bedragen in het overzicht geven bij nader inzien weinig duidelijkheid over de prijs van een
plaatsvervanger. Zo lijkt het niet logisch dat in Groningen niemand in de steden een plaatsvervanger voor
een ‘bedrag in het algemeen’ zou hebben gekocht, terwijl bij de hoogste bedragen wel honderd gulden
wordt genoemd. Een belangrijker hiaat is dat het hier gaat om bedragen die in de akten van
plaatsvervanging werden genoemd. Zoals eerder al is beschreven waren deze akten, die bij een notaris
moesten worden opgesteld, onbetrouwbaar. De meeste gouverneurs klaagden dat de bedragen die in de
akten stonden veelal niet klopten en bewust laag waren gehouden. In Drenthe lijkt dit zelfs een algemeen
gebruik te zijn geweest.
Toch geven de opgaven van de gouverneurs met hun begeleidende brieven ondanks al hun
onbetrouwbaarheden meer inzicht in het functioneren van de remplaçantenmarkt in die tijd. Zo was de
prijs van een plaatsvervanger voor iemand van het platteland over het algemeen iets hoger dan in de stad
en lijken de meeste plaatsvervangers net als in de Franse tijd uit de stad te zijn gekomen. Het commentaar
van twee gouverneurs wees in ieder geval in die richting. De gouverneur van Noord-Brabant schreef: ‘Er
bestaat in de steden of ten plattelande hierin geen onderscheid, daar zelfs de landlieden meestal hunne
plaatsvervangers in de steden zoeken, en wanneer al een plaatsvervanger in de dorpen wordt gevonden,
wordt de prijs naar die der steden geregeld’.81 En zijn collega in Gelderland meldde ‘dat de lotelingen uit
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de landelijke gemeenten derzelver plaatsvervangers veeltijds hebben gevonden uit de steden en zoo ook
somtijds omgekeerd. Om nu de steden en het platteland te onderscheiden, heeft men de gemeente van
lotingplichtigheid als basis genomen’.82
Een andere uitkomst van de opgaven van de gouverneurs is dat de prijzen van remplaçanten per provincie
behoorlijk verschilden. Dit beeld komt overeen met de economische situatie in Nederland, dat toen nog
nauwelijks een economische eenheid vormde. Er bestonden per regio zeer uiteenlopende verschillen in
de kosten van het levensonderhoud en de lonen. In het westen van het land waren de lonen veel hoger
dan in het oosten en zuiden, maar daar stond dan weer tegenover dat de kosten van het
levensonderhoud in het zuiden en oosten lager lagen. In Limburg, waar zowel de lonen als de kosten van
het levensonderhoud laag waren, was de remplaçant goedkoop. In de westelijke provincies lagen de
verhoudingen precies andersom.
Het blijkt aan de hand van het overzicht dus moeilijk om voor die tijd een uniforme prijs te bepalen die
voor een plaatsvervanger moest worden neergelegd. De kritiek van Van Gobbelschoy op de
afkoopplannen van de koning kwam niet uit de lucht vallen. De prijzen waren bovendien exclusief de
kosten die de tussenhandel berekende. Een aantal gouverneurs gaf een hint over het bedrag dat een
geremplaceerde aan een bemiddelaar moest betalen. Zo schreef de gouverneur van Utrecht: ‘dat de
geremplaceerden doorgaans aan de remplaçantenbezorger, de som van f 450 ja zelfs f 500 hebben
betaald’, had de gouverneur van Noord-Holland het over een bedrag van 320 à 350 gulden en noemde
de gouverneur van Noord-Brabant ruim 300 gulden een reële schatting van de prijs van een
plaatsvervanger in zijn provincie.83
De genoemde bedragen uit het onderzoek van de minister van Binnenlandse Zaken geven door de
onbetrouwbare notariële akten en losse opmerkingen van de gouverneurs, die niet op statistisch
materiaal waren gebaseerd, beperkte aanknopingspunten over de prijs van een plaatsvervanger, die
bovendien per regio en per jaar sterk kon verschillen. Wat de bedragen wel duidelijk maken, is dat de
Nederlandse burger veel geld over had voor een remplaçant in een tijd dat het salaris van een
geschoolde arbeider niet boven een gulden per dag uitkwam. Een andere belangrijke uitkomst is dat in
de provincies waar volgens de eerder gegeven opgaven van de gouverneurs de hoogste bedragen
circuleerden ook de meeste vervangingen voorkwamen. Dat blijkt uit een vergelijking tussen de
provincies aan de hand van de verslagen over de afloop van de lichtingen van de militie over de
periode van 1818 tot 1830:
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De percentages tonen een duidelijk onderscheid tussen de populariteit van het remplaçantenstelsel in
het noorden en zuiden van Nederland. Het Westen nam een middenpositie in. Daarnaast is er een
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opvallend groot verschil tussen koploper Friesland met gemiddeld maar liefst 30,9 procent aan
vervangingen per jaar en de slechts 14,6 procent in de zuidelijke provincie Limburg. De lage prijs van
remplaçanten in de laatste provincie was blijkbaar het gevolg van een geringe vraag naar
dienstvervangers, terwijl de hoge prijs in Friesland de inwoners van de provincie klaarblijkelijk niet
afschrok.
Zoals eerder is beschreven maakte de Friese herenboer, Doeke Wijgers Hellema, tussen 1821-1856
gedetailleerde aantekeningen van zijn dagelijks leven op het Friese platteland, waaruit blijkt dat de
nationale militie en schutterijen daar geregeld onderdeel van uitmaakten. Zo schreef Hellema ook over
de dure Friese plaatsvervangers. Op 6 april 1830, dus nog voor het begin van het conflict met België,
noteerde hij dat de timmerman B. Vogel met 325 gulden naar de stad was gegaan om een
plaatsvervanger voor zijn zoon te kopen. Het was hem niet gelukt: ‘Iemand, die een goed remplaicant
koopt moet tot 400 gld, met kosten en al besteden, indien hij zeker en veilig wil zijn, dat hij niet teleur
zal gesteld worden’.84 In tegenstelling tot Friesland, waar veelvuldig van het remplaçantenstelsel
gebruik werd gemaakt, was de dienstvervanger in Limburg goedkoop en dat was nu juist de provincie
waar vervanging het minst voorkwam. Het aanbod van manschappen moet er wel zijn geweest, want
als er onder Limburgse jongens en mannen immers nauwelijks animo was geweest om als
nummersverwisselaar of plaatsvervanger te dienen, dan had de gemiddelde prijs toch hoger moeten
liggen. Bovendien bleek uit overzichten in het vorige hoofdstuk dat de provincie relatief weinig
vrijstellingen kende en er daardoor een grote kans bestond om uit te loten. Er waren in Limburg aan de
aanbodzijde van de remplaçantenmarkt in principe dus voldoende jongens aanwezig die als
nummerverwisselaar of op al jonge leeftijd als plaatsvervanger konden optreden omdat ze hun
dienstplicht niet hoefden te vervullen.
De vraag naar remplaçanten speelde in deze tijd blijkbaar een belangrijkere rol op de
remplaçantenmarkt dan het aanbod. Zo bestond er in Limburg een sterke behoefte aan het stellen van
een goedkope vervanger, maar ontbrak het bij velen aan de middelen om er een te kopen. De
economische situatie in de provincie was in ieder geval bepaald niet rooskleurig voor een bloeiende
Limburgse remplaçantenmarkt. De provincie kende de laagste inkomens per hoofd van de bevolking,
een gering aantal vermogende stedelingen, een beperkte middenklasse en een landbouw die werd
gekenmerkt door keuterboeren met kleine gezinsbedrijven en nauwelijks kapitaalkrachtige
herenboeren.85 Het waren allemaal ongunstige uitgangspunten voor de vraag naar remplaçanten. Zo
was de betekenis van de middenklasse en rijkere boerenstand op de remplaçantenmarkt misschien wel
even groot als die van de elite van rijken. De twee sociale groepen hadden er veel geld voor over om
hun zonen niet te laten dienen in een krijgsmacht van proletariërs en landarbeiders. Zij waren als
bekleders uit de middenklasse gevoelig voor hun hogere sociale status en die dachten zij mede tot
uitdrukking te kunnen brengen door buiten het ‘proletariërsleger’ te blijven. Schaamte beheerste in de
negentiende eeuw niet alleen het leven van de gegoede burgerlui die hun stand ophielden, maar het gevoel
had ook grip op winkeliers, vaklui en vooraanstaande knechten die uit trots hun levenswijze inrichten
volgens de burgerlijke norm, al hadden ze daar eigenlijk het geld niet voor.86 De Amsterdamse hoogleraar
C.B. Spruyt, een fervent aanhanger van de persoonljke dienstplicht, verwoordde in 1891 het belang van de
sociale motivatie op de remplacantenmarkt als volgt: ‘Men beschouwe het als eene schande soldaat te zijn
en bijgevolg trachtte zelfs de minvermogende burger voor de duur verdiende spaarpenningen zijn zoon de
smaad van “het dragen der ransel” te besparen, hem onder het “soldatenvolk” te zien opnemen, of met de
liefelijke naam ‘opvreter van “t land” te hooren betitelen’.87 In Limburg konden dergelijke sociale
motieven moeilijker hun weg vinden dan in het westen of noorden van het land omdat er een dunne
middenklasse van burgers en boeren bestond. Een laatste factor die de handel in remplaçanten in
Limburg belemmerde, was dat de afgelegen provincie in deze tijd nog nauwelijks een
bemiddelingsbranche kende die vraag en aanbod bij elkaar kon brengen.
De verschillende economische factoren, de onberekenbare sociale motieven en het dubieuze optreden
van tussenpersonen maken het moeilijk om te bepalen in welke mate de vraag naar dienstvervangers
van groter belang was voor de verschillen tussen de provincies dan het aanbod van plaatsvervangers.
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Wel onderstreept de belangrijke rol van de vraagzijde dat nationaal sentiment in deze jaren nog
nauwelijks een rol van betekenis speelde op de remplaçantenmarkt. Anders was in de provincies waar
het nationaal bewustzijn volgens Knippenberg en De Pater het grootst was, meer gebleken van een
neiging om uit vaderlandslievende overwegingen af te zien van een remplaçant. In tegenstelling tot het
optreden van de studentvrijwilligers tijdens de beginjaren van het conflict met België, dat in hoofdstuk
twee is behandeld en wel paste binnen het kader van de eenwordingsthese van Knippenberg en De
Pater, zijn de percentages plaatsvervangers in de provincies juist in tegenspraak met de bevindingen
van deze twee sociaal-geografen. In het calvinistische noorden en westen van het land lieten grote
groepen gevestigde burgers de dienstplicht aan zich voorbij gaan, terwijl in de katholieke
grensprovincie Limburg procentueel gezien beduidend meer burgers zich in persoon bij de
kazernepoort meldden. Deze percentages staan lijnrecht tegenover de veronderstelling van
Knippenberg en de Pater dat bij de protestanten en gevestigde burgerij in het Noorden en Holland de
grootste verbondenheid met het vaderland bestond en een regionale oriëntatie met weinig gevoel voor
het begrip vaderland vooral kon worden gevonden bij de katholieke lagere standen die op het
platteland in de uithoeken van het land woonden.88
De remplaçantenmarkt stelde in het katholieke dunbevolkte zuiden van het land weinig voor en de
onderlinge waarborgmaatschappijen hadden daar dan ook niets te zoeken. Zij concentreerden zich op
het noorden en westen van het land. De meeste waarborgmaatschappijen vestigden zich in de grote
Hollandse steden. De markt was daar met relatief veel vervangingen en hoge prijzen gunstig.
Desalniettemin bleken de onderlinge waarborgmaatschappijen uiteindelijk geen lang leven beschoren.
Ten eerste kwam dat omdat hun organisatiestructuur niet op de lange termijn was gebaseerd. De
verzekerden waren tegelijkertijd leden van de maatschappijen. Als jongens waren uitgeloot of de
maatschappij aan de verplichtingen ten aanzien van hun vervangers had voldaan, trokken de vaders
zich terug als lid en het was maar afwachten of er zich nieuwe leden meldden. Ten tweede gooide het
conflict met België (1830-1839) roet in het eten. Er brak een crisis uit op de remplaçantenmarkt en het
merendeel van de onderlinge waarborgmaatschappijen overleefde die niet. De twijfel van het
tijdschrift De Weegschaal over solvabiliteit in tijden van oorlog bleek achteraf terecht. Een
uitzondering was de Haagse waarborgmaatschappij. Een advertentie in Dagblad van ’s-Gravenhage
van 26 januari 1838 noemde de naam van Mr. F.H.C. Drieling als thesaurier van de Haagse
Waarborgmaatschappij voor de Nationale Militie in Zuid-Holland. De thesaurier van de eerder
genoemde Haagse waarborgmaatschappij onder leiding van Van der Goes was een zekere J.A.
Drieling. In hetzelfde dagblad staat in 1848 de naam van de maatschappij nog een keer in een
advertentie te lezen.89 Toch zou ook de Haagse maatschappij, die als een van de weinigen het
turbulente decennium tussen 1830 en 1839 overleefde, op den duur het veld ruimen.
6.5 Tijdelijke wetten in een tijd van hoge prijzen en faillissementen
Op 25 augustus 1830 begon de Belgische opstand. De avond na de verjaardag van koning Willem I
werd de la Muette de Portici, een toen populaire opera van de Fransman Augustin Eugène Scribe, in
het al dagen onrustige Brussel opgevoerd. Het historische thema van de opera, de opstand van de
bevolking van Napels tegen de Spanjaarden, maakte indruk op veel Brusselaren die al jaren ontevreden
waren over het bewind van Willem met zijn dwingende taalpolitiek en stroeve opstelling ten opzichte
van de Katholieke Kerk. De vlam sloeg in de pan, er braken rellen uit en woningen van
regeringsfunctionarissen, als de rechterhand van de koning, de gehate minister van Justitie, Van
Maanen, werden geplunderd. Willem legde zich niet bij de situatie neer, en besloot zijn twee zonen,
Willem en Frederik, met een legermacht naar het opstandige gebied te sturen. Na een mislukte
bemiddelingspoging van Willem trok broer Frederik op donderdag 23 september Brussel binnen met
een leger dat bestond uit ongeveer 9000 militairen uit het Noorden en Zuiden. Een onhandig optreden
van de legermacht, die zich in de nauwe straten van Brussel niet wist te verdedigen tegen stenen,
meubelstukken, ongebluste kalk, kokend water en gloeiende kolen die uit de huizen en van de daken
werden gegooid, leidde niet tot een herstel van de orde, maar integendeel tot het uitroepen van een
revolutionaire regering: het Voorlopig Bewind.
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Beide partijen hadden na afloop van de vierdaagse strijd in Brussel honderden doden en gewonden te
betreuren. De standpunten verhardden zich en bemiddeling bleek onmogelijk. Willem besloot tot een
mobilisatie over te gaan. Op 5 oktober liet hij in alle Nederlandse steden en dorpen een proclamatie
aanplakken waarin hij iedere man die daartoe in staat was, opriep zich te wapenen en mee te doen aan
de strijd voor vaderland en Oranje. Het is opvallend dat hij zich bij de oproep om vrijwilligers beriep
op een passage uit de Grondwet die het uitgangspunt van de dienstplicht was: ‘Uwe krachten,
bewoners der trouwe gewesten! worden in deze oogenblikken tot bescherming van uw geboortegrond
vereischt, (…) De grondwet schrijft, in omstandigheden gelijk wij thans zijn geplaatst, het dragen van
wapenen voor als een der eerste plichten van alle ingezetenen van het rijk’.90
De oproep bleek niet aan dovemansoren gericht. Zoals eerder is beschreven meldden zich vooral veel
studentvrijwilligers, die hun eigen korpsen vormden.91 Daarnaast kwamen de nationale militie en
stedelijke schutterijen onder de wapenen. De Nederlandse troepen trokken hun kampementen langs de
grens op en zouden daar blijven tot 2 augustus 1831, toen de Tiendaagse Veldtocht begon. De
veldtocht verliep redelijk succesvol tot de Fransen ingrepen en de Nederlandse krijgsmacht zich weer
achter de eigen grens moest terugtrekken. Er ontstond een patstelling. Willem I kon het moeilijk
verkroppen dat de eenwording was mislukt en weigerde de Belgische onafhankelijkheid te erkennen.
Zijn volhardingspolitiek van de daaropvolgende jaren kostte de schatkist handen vol geld,
vervreemdde het land van de grote mogendheden en zou uiteindelijk de ondergang van Willems
koningschap inluiden. Het optreden van Willem had bovendien grote gevolgen voor de
dienstplichtigen onder zijn soldaten. De vrijwillige studenten, over wie, evenals over de jonge heren
van de Napoleontische Garde d'Honneur, later zoveel is geschreven, keerden al snel na de Tiendaagse
Veldtocht huiswaarts om hun studie te hervatten. De dienstplichtigen uit de militie bleven daarentegen
nog jaren in het Zuiden onder de wapens:
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Lichting
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834

Groot verlof
nov.1834
nov. 1834
nov. 1834
febr.1835
nov. 1835
sept. 1836
sept .1837
sept. 1838

definitief ontslag
najaar 1835
najaar 1836
najaar 1837
najaar 1838
15 sept. 1839
15 sept. 1839
15 sept. 1839
15 sept. 1839
15 sept. 1839

Het conflict met België zorgde voor een aanzienlijke verzwaring van de dienstplichtlast. Zo blijkt uit het
overzicht dat een aantal lichtingen zelfs een negenjarige diensttijd kende.
In deze lange woelige jaren ontstond een ware crisis op de remplaçantenmarkt: potentiële vervangers
kwamen als schutter onder de wapens of moesten als militieplichtigen langer in dienst blijven. De
dienstplicht betekende voor veel miliciens verplaatsing naar het zuiden van het land en de angst voor
deelname aan een oorlog was in deze tijd reëel. Het gevolg van dit alles was dat het aanbod van
remplaçanten flink terug liep en hun prijs schrikbarende proporties aannam. In brieven en
verzoekschriften werden bedragen van zeven- tot achthonderd gulden genoemd. In zijn jaarverslag
over het jaar 1831 noemde de gouverneur van Noord-Brabant dienstvervanging zelfs als een van de
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belangrijke oorzaken van de toegenomen armoede in zijn provincie. In een aantal gevallen moest een
hypotheek worden genomen voor het stellen van plaatsvervangers voor dienstplichtigen die thuis niet
gemist konden worden.93
Veel ouders klaagden over de problemen die zich voordeden op de remplaçantenmarkt. Een vader, J.F.
Timmers uit Zeelst in Noord-Brabant, schreef in 1831 ‘dat hij in de tegenwoordige
tijdsomstandigheden zich buiten staat acht in de buitengewone kosten van een plaatsvervanger te
bestrijden, dewijl in deze ogenblikken geene personen dan door groote sommen daartoe te verkrijgen
zijn’. De klacht werd beaamd door de gouverneur in Noord-Brabant.94 Naast de hoge kosten nam ook
het risico toe dat het met een remplaçant in zijn diensttijd verkeerd afliep. Zo was de vervanger van
een zekere Jan Ebbels Ypma uit Groningse Leek in hetzelfde jaar 1831 wegens lichaamsgebreken uit
de dienst ontslagen. Ypma had alles in het werk gesteld om een nieuwe remplaçant te kopen, maar dat
was hem nog niet gelukt: ‘daar hij niet konde besluiten zijne belangen eene Ronselaar op te dragen’.95
De achterdocht ten opzichte van de tussenhandel was niet verwonderlijk. Tussenpersonen en
maatschappijen vonden steeds vaker niet de gewenste remplaçant. Zo schreef B.H. Zwart uit Weesp op
7 september 1831: ‘Dat hij suppleant terwijl zijne betrekking hem niet veroorloofde, zelven te dienen
zich voor zijne loting in 1830 te Amsterdam, aan een plaatsvervangers-kantoor daartegen had
gewaarborgd, nu, volgens den inhoud van het aldaar destijds aangegegane contract, had gehoopt,
vandaar zijne plaatsvervanger te hebben bekomen, dan tot zijn leedwezen ondervind, dat alle daartoe
bestaande inrigtingen, op dit oogenblik in de tegenwoordige omstandigheden niet aan hunne
verplichtingen voldoen’.96 Hij was zelf op zoek gegaan en had met veel moeite een plaatsvervanger
gevonden die volgens de wet te oud was. Zwart vroeg of de minister dit door de vingers kon zien. Het
zou niet alleen in zijn belang zijn, maar ook in dat van de plaatsvervanger omdat afwijzing deze arme
kostwinner: ‘in den naderenden winter met vrouw en 5 kinderen, in armoede dompelen, daar in de
tegenwoordige moeilijke omstandigheden zoo vele werkzaamheden staken, en voor hem geen uitzigt
is, hoe vlijtig ook, om in het onderhoud van zijn gezin te voorzien’. Het verzoek werd niet ingewilligd.
Het conflict met België leverde ook een van de zeldzame rechtstreekse getuigenissen van een
plaatsvervanger op. Sjoerd Luitzen de Jong uit het kleine Friese plaatsje Sint Johannesga was als
fuselier in Maastricht geplaatst. Op 15 juli 1831 schreef hij, of wat meer waarschijnlijk is, liet hij een
verzoekschrift schrijven, waarin hij vroeg om ondersteuning voor zijn vrouw. Het verzoekschrift geeft
een fraai voorbeeld van de beweegredenen van een plaatsvervanger. De Jong was getrouwd en had een
kind. Hij had in zijn woonplaats als slager en koopman gewerkt: ‘dat echter dit bedrijf hem geen
toereikend inkomen leverde, om daaruit zich zelven en zijne vrouw en kind van het nodige te
verzorgen’. Hij had zelfs enige schulden moeten maken. Om de schuld te betalen:‘en zijne vrouw en
kind op eene eerlijke wijze eenige verbetering in hunnen omstandigheden te kunnen toebrengen, hij in
den jare 1826 het besluit heeft genomen, zich als remplaçant voor de een of andere loteling aan te
bieden’. De dienstplicht van De Jong had op 1 mei 1831 moeten aflopen: ‘ware het niet dat de
Belgische afscheiding daar was’. Volgens De Jong was zijn echtgenote zeer hulpbehoevend, maar te
trots om de hulp van de armenkas in te roepen.97
Niet alleen voor de vrouw van de Fries De Jong, maar voor meerdere echtgenoten van remplaçanten
waren het zware tijden. In de notariële of onderhandse akten maakten de partijen meestal afspraken
over een maandelijkse of wekelijkse bijdrage aan de echtgenote van een remplaçant als hij getrouwd
was. Maar hierbij was geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de remplaçant langer zou
kunnen dienen in het geval van oorlog. Veel echtgenoten kwamen in de geldproblemen omdat ouders
van geremplaceerden of tussenpersonen weigerden de bijdrage te continueren. Zij voelden zich daartoe
niet verplicht of hadden domweg het geld niet. Zo was een zekere W. Groothuis een paar jaar nadat hij
in 1826 als plaatsvervanger had gediend, getrouwd met Christina Scholten uit het Drentse Beilen. In
1830 werd Groothuis onverwacht opnieuw onder de wapenen geroepen. Christina vond dat Jan Pol,
voor wie haar man als plaatsvervanger optrad, bijstand moest verlenen en diende daartoe in 1831 een
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verzoek in. De burgemeester van Beilen antwoordde dat zij zich tot het armbestuur moest wenden
omdat: ‘W. Groothuis bij het in dienst treden voor J.Pol in den jare 1826 als toen nog niet gehuwd
was, en hij alzoo in ’t dien hoofde ook geen acte heeft ten genoegen van den militieraad om in het
onderhoud te voorzien’. Ook de gouverneur van Drenthe vond dat Scholten maar naar de gewone
armenzorg moest gaan als ze behoeftig was. De geremplaceerde had volgens hem volstrekt geen
verplichtingen.98
Vooral door de hoge prijzen regende het klachten over tussenpersonen en militiemaatschappijen die
niet aan hun verplichtingen voldeden en failliet gingen. Een aantal onder hen moest voor de rechter
verschijnen. Een dergelijke ondernemer was Izaak van Maurik, die in Den Bosch in de
remplaçantenhandel actief was. In 1833 kon hij door zijn faillissement remplaçanten of hun
echtgenoten niet langer betalen en een arrestatie dreigde. Als verweer voerde hij aan dat hij zich met
zijn handel als een waar patriot had gedragen: ‘Daar hij suppliant, toen alles te wapen snelde om het
vaderland tegen het muidzuchtige Grau der onwaardige Belgen te verdedigen. Spande ik alle krachten
in, om die niet in de termen vielen, deel in de regtvaardigen strijd te nemen, aan te moedigen, om
remplacement, met zoodanige, die oogenschijnlijk den strijd huiverig waren, welke getal omme 400
man is aan te gaan; mij hier in door de langdurige strijd der oorlogsomstandigheden dat niet te
voorzien ware, misrekend vinde, dompeld mij in diepen rampspoed’.99
Zelfs de Haagse onderlinge waarborgmaatschappij die de jaren 1830 overleefde, bleek ondanks haar
reglement in deze zware tijden aan kritiek onderhevig. De burgemeester van Vianen, Ento Janse Mecima,
liet in 1834 in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken weinig over van de Haagsche
maatschappij onder leiding van Van der Goes. Hij had zich begin 1830 voor 400 gulden verbonden aan
De Maatschappij ter Waarborging voor de Nationale Militie te ’s-Gravenhage om er zeker van te zijn dat
zijn oudste zoon, die aan de Hogeschool in Utrecht Rechten studeerde, buiten de militieplicht bleef. De
burgemeesterszoon had begin 1830 zijn studie belangrijker gevonden dan zijn militieplicht. Toch meldde
hij zich een klein jaar later wel als vrijwilliger bij het Utrechts studenten jagercorps. Hij is een nieuw
voorbeeld van een heer uit de betere kringen die uit standsbewustzijn weinig moest hebben van de
nationale militie, maar die in deze tijden van nood wel in een aparte eenheid het vaderland wilde helpen
verdedigen. Op deze manier maakte hij de Tiendaagse Veldtocht mee. Voor de nationale milititie werd de
burgemeesterszoon echter nooit opgeroepen. In 1834 werd hij definitief vrijgesteld en een plaatsvervanger
was niet nodig. Burgemeester Mecima had ondertussen, ondanks de vrijstelling en vrijwillige dienst van
zijn zoon, geen cent teruggekregen. Integendeel, de waarborgmaatschappij had het tot zijn woede zelfs
gewaagd driehonderzestig gulden extra te vragen om de plaatsvervanging voor buitengewone lichting van
1831 mee te helpen bekostigen. Ondertussen had de maatschappij van Van der Goes volgens de
verongelijkte Janse Mecima in 1830 wel 41.200 gulden ontvangen, 29.300 gulden uitgegeven en 7650
gulden voor restituties vrijgemaakt. Zo was dus 4250 gulden aan winst opgestreken. De burgemeester
vroeg de tussenkomst van de regering om zijn vierhonderd gulden terug te krijgen en weigerde de
driehonderdzestig gulden extra te betalen ondanks een dreiging tot rechtsvervolging.100
De buitengewone lichting van 1831 waar Mecima over schreef, zorgde voor moeilijkheden op de
remplaçantenmarkt die sinds de tijd van Napoleon niet waren voorgekomen. Evenals Napoleon tussen
1810 en 1813 veelvuldig had gedaan, besloot Willem in 1831 namelijk om uit voorgaande lichtingen
(1827-1830) ter aanvulling van zijn leger extra manschappen op te roepen. In dit geval ging het om
4000 man.101 En net als in de Napoleontische tijd kwamen nummerverwisselaars, die oorspronkelijk
vanwege hun nummer waren vrijgesteld, daardoor alsnog onder de wapens. Het gevolg was dat de
loteling die zich door zo’n nummerverwisselaar had laten vervangen opnieuw op zoek moest gaan naar
een vervanger of anders zelf zijn plicht moest vervullen. Ongeluksvogels waren vooral te vinden in het
noorden van het land, waar het overgrote deel van de dienstplichtigen zich liet vervangen door een
nummerverwisselaar. Een voorbeeld is de grutter Jan Hendriks Bennes uit Hoogezand. Hij vroeg in
september 1831 in een adres aan de koning om uitstel voor het vinden van een plaatsvervanger omdat
‘suppliants zoon Derk Jans Bennes geloot hebbende in de jaren van de militie van den jaren 1830, als
toen moetende uittrekken, door nummerverwisseling een plaatsvervanger heeft gesteld, welk nummer
van dien plaatsvervanging nu in de buitengewone lichting op suppliants zoon zelf nederkomt, hij
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weder voor de dienst moetende treden’. Vader Bennes schreef verder dat hij hulpbehoevend was en
zelf niet in de kost kon voorzien en daarom ‘zijn best heeft gedaan om een plaatsvervanger voor zijnen
zoon te krijgen, doch kunnende hierin door de kortheid des tijds niet slagen’.102 Ook Tjark Kornelis
Hooghoff uit het Friese Holwerd had ‘een zware slag’ te melden: ‘daar hij moest optreden door een
voorheen geruild nummer in de nationale militie, voor welke ruiling hij toen 500 gulden besteedde’.
Hij berekende dat hij zevenhonderd gulden bovenop het eerder betaalde bedrag zou moeten
neerleggen.103
Plaatsvervangers die de plaats van een alsnog opgeroepen nummerverwisselaar konden overnemen,
waren zoals eerder al aangegeven in deze jaren duur en moeilijk te vinden. Sommige adressanten
probeerden de autoriteiten daarom zover te krijgen de eisen waaraan een plaatsvervanger moest
voldoen te versoepelden en bijvoorbeeld zijn leeftijd door de vingers te zien. Al eerder is het
verzoekschrift van B.H. Zwart uit Weesp behandeld. Hij was tevergeefs langs allerlei maatschappijen
en tussenpersonen geweest, had uiteindelijk zelf een plaatsvervanger gevonden, maar die was tot zijn
frustratie te oud bevonden. Evenals Zwart vroeg Cornelis Splinter, meester metselaar in
Zwammerdam, in 1831 aan de autoriteiten om een te oude plaatsvervanger voor zijn zoon te
accepteren: ‘gemerkt de moeyelijkheid om na het uittrekken van zoo vele personen als Schutters en als
plaatsvervangers voor de dienstdoende en rustende schutterijen, eenen geschikte persoon te erlangen,
welke die dienst voor zijnen zoon zoude kunnen waarnemen, hij suppleant na veele vruchtloze
pogingen zoodanig een persoon heeft aangetroffen, welke voor de som van f 700,- als plaatsvervanger
zoude optreden’. Deze plaatsvervanger was een bruggenophaler te Bodegraven, die al twee maal bij de
vijfde afdeling van de infanterie was opgetreden.104 Het verzoek werd net als in het geval van Zwart
niet ingewilligd.
Ook de bemiddelingsbranche pleitte voor een soepelere wetgeving. De extra lichting van 1831 had hun
problemen vergroot. Het bleek moeilijk om bovenop de al eerder met moeite geworven remplaçanten
nog weer extra plaatsvervangers en nummerverwisselaars te vinden. Op 10 september 1831 verklaarde
de Zeeuwse waarborgmaatschappij Genootschap ter Voorziening in de Plaatsvervanging voor de
Nationale Militie uit Zierikzee niet aan de vraag naar remplaçanten te kunnen voldoen omdat:
‘intusschen binnen de gemelde provincie het bij de Directie voornoemd getal plaatsvervangers
ondanks aanzienlijke geldelijke opofferingen niet verkrijgbaar is, en de Directie voornoemd zich
buiten de mogelijkheid zoude bevinden, om de Deelgenooten van het Genootschap te doen
remplaceren’. De maatschappij had wel een oplossing: de aanname van remplaçanten voor deze
buitengewone lichting moest makkelijker worden. Zij beriep zich daarbij op een versoepeling van de
reguliere militiewetgeving die eerder had plaatsgevonden.105
De Zeeuwse waarborgmaatschappij doelde op een speciale wet die in 1830 als gevolg van de
Belgische opstand in het leven was geroepen om de werving van plaatsvervangers en
nummerverwisselaars aanzienlijk makkelijker te maken. De wet had het mogelijk gemaakt dat
plaatsvervangers niet langer in eenzelfde provincie hoefden te wonen als de personen die zij vervingen
en dat ook de nummerverwisselaars in een bredere kring konden worden gezocht.106 Blijkbaar was de
behoefte aan manschappen zo groot, dat de regering onder leiding van Willem I haar bezwaren tegen
dienstvervanging tijdelijk overboord zette. Een ondersteuning van de eerder genoemde
veronderstelling dat de koning zich in zijn houding ten opzichte van het remplaçantenstelsel vooral liet
leiden door pragmatische overwegingen en niet door ideële motieven. In de gegeven omstandigheden
was het belangrijk een groot leger op de been te brengen zonder de druk op de bevolking te hoog op te
voeren. De dienstvervanging moest niet te makkelijk zijn, maar mocht ook weer niet zo duur worden
dat er gemor ontstond. De regering van Willem besloot om die laatste reden de wetgeving uit 1830
ieder jaar tot het einde van het conflict met België in 1839 te verlengen.
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De lankmoedige houding van de regering ging zelfs zover dat zij oogluikend toestond dat in enkele
grensprovincies buitenlanders als plaatsvervangers werden aangenomen. In principe mocht dat niet en
kon een plaatsvervanger alleen een Nederlander, of tenminste een ingezetene zijn. Toen in 1834 aan
het licht kwam dat buitenlandse plaatsvervangers waren aangenomen, besloot een procureur-generaal
in twee gevallen dan ook om een gerechtelijk onderzoek in te stellen. De regering van Willem I was
onaangenaam verrast over zijn actie en vond dat de zaken in de doofpot moesten. De minister van
Justitie wilde geen vervolging omdat het in kaart brengen van alle misstanden zeer veel werk met zich
mee zou brengen en de regering bovendien: ‘mag aannemen, dat het aantal plaatsvervangers, welke
gepresumeerd worden door middel van bedriegelijke praktijken zich als zoodanig hebben doen
aannemen, bijzonder groot is’.107 De Raad van State had andere bedenkingen. In een rapport uit januari
1834 gaf zij een opsomming: ‘maar wanneer de Raad van State alle de omstandigheden in aanmerking
neemt in welk het Rijk zich sedert den Belgischen opstand in 1830 heeft bevonden, de
noodzakelijkheid waarin men is geweest om een groot leger te verzamelen, de moeijelijkheid om
plaatsvervangers te bekomen, de druk waarmede de algemene dienstpligtigheid op alle huisgezinnen
en bedrijven heeft gedrukt, gevoegd bij de listige praktijken waarvan vele ingezetenen te goeder trouw
welligt de slagtoffers kunnen zijn, de menigvuldigheid van menschen welke in procedures zoude
kunnen worden betrokken, de moeijelijkheid waarin zelfs openbare autoriteiten zouden kunnen
worden gewikkeld, de groote kosten welke deze procedures en welligt daaruit volgende
gevangenisstraffen zouden ten gevolgen hebben’.108 Al deze punten zeiden volgens de Raad voldoende
en daar kwam dan nog bij dat veel geremplaceerden waarschijnlijk niet op de hoogte waren van de
onrechtmatige handelingen. Zij zouden bij vervolging een nieuwe plaatsvervanger moeten kopen of
zelf gaan dienen ‘iets dat tot vele bezwaren, zoude kunnen aanleiding geven, en misnoegen opwekken,
welke de Raad van belang oordeelt voor te komen’.109 Ook Willem wilde in deze kwestie geen
onvrede onder de gegoede burgerij en de zaak ging in de doofpot.
De ouders van ingeloten jongens kochten in de jaren 1830 ondanks alle moeilijkheden op de
remplaçantenmarkt toch nog redelijk wat vervangers. Het jaarlijks percentage vervangingen daalde
weliswaar ten opzichte van de jaren 1820, maar nog altijd bleek jaarlijks minstens 15 procent van de
ingelotenen bereid om van het remplaçantenstelsel gebruik te maken:
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De verklaring voor het redelijke percentage vervangingen in de bijzondere jaren 1830 ligt grotendeels
bij de twee specifieke factoren die in deze paragraaf zijn behandeld en waarvan bleek dat ze een
tegengestelde invloed hadden op het handelen van de deelnemers op de remplaçantenmarkt. Aan de
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ene kant zorgde de tijdelijke, soepele en losjes gehanteerde wetgeving ervoor dat de weinige
dienstvervangers die er waren, makkelijker waren te werven. Aan de andere kant zorgden de politieke
gebeurtenissen en de mobilisatie ervoor dat dienstvervangers moeilijk te vinden en daardoor duur
waren, maar ouders bleken in deze benarde omstandigheden bereid om meer geld op tafel te leggen
dan in vredestijd. Zelfs in deze jaren van dreiging ontbreekt elk spoor van een groeiend gevoel dat
dienstplichtigen een morele plicht tegenover de gemeenschap hadden te vervullen. Ook is het
opmerkelijk dat de nummerverwisseling ondanks de risico’s ervan, zoals de buitengewone lichting uit
1831 had getoond, in de latere crisisjaren aanmerkelijk populairder werd dan de plaatsvervanging.
Blijkbaar woog voor veel ouders het gevaar dat hun zoon later alsnog werd opgeroepen minder zwaar
dan de hogere prijs die voor een plaatsvervanger op tafel moest worden gelegd.
Een overzicht van de verdeling van het aantal dienstvervangers over de verschillende provincies in de
crisisjaren 1830-1839, laat zien dat de bevolking in het Noorden in deze tijd van gekrenkte nationale
eergevoelens, de belangrijkste consument bleef op de remplaçantenmarkt.
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De percentages wijzen er wederom op dat het enthousiasme van de studenten in het noorden en het
westen van het land, die er in 1830 in eigen vrijwilligerskorpsen op uit trokken, geen aantoonbare
gevolgen had voor de omgang met de dienstplicht. Het functioneren van de remplaçantenmarkt in de
crisisjaren 1830-1839, met het grote aantal remplaçanten in het Noorden en de percentages
remplaçanten in Zeeland en Zuid-Holland die ongeveer gelijk lagen aan die van de Gelderland en
Noord-Brabant, laten voor dit roerige decennium zien dat nationaal sentiment het gedrag van de
deelnemers ook in deze jaren nog nauwelijks beïnvloedde.
6.6 Kalme jaren
Na de verzachtende aanvullende wetten uit de jaren 1830 volgde een periode van ruim twintig jaar waarin
de oude militiewet van 1817 van kracht bleef. Het bleek ondanks ontwikkelingen in binnen- en buitenland
als het revolutiejaar 1848, veranderde parlementaire verhoudingen en nieuwe theorieën over
legervorming, die veel van de bepalingen uit de oude wet achterhaalden, niet eenvoudig nieuwe
wetgeving tot stand te brengen. Vanaf het einde van het Belgisch conflict ondernamen verschillende
ministers van Binnenlandse Zaken en Oorlog wel pogingen, maar ze mislukten. Zo was in 1841 nog
sprake van een wetsontwerp dat alsnog het door Willem gewenste afkoopsysteem mogelijk had moeten
maken.110 Maar het ontwerp bleef door het aftreden van Willem I buiten behandeling. Onder zijn
kleinzoon Willem III, koning van 1849 tot 1890, duurde het tot 1861 voordat de militiewet van 1817 een
opvolger kreeg. De jarenlange impasse was in belangrijke mate te wijten aan een machtsstrijd tussen
110
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Willem III en de liberalen waar de verschillende ministers van Binnenlandse Zaken en Oorlog ook deel
van uitmaakten. Willem kon moeilijk wennen aan zijn rol als constitutioneel monarch die de Grondwet
van 1848 hem oplegde en wist zich gesteund door een aantal vooraanstaande conservatieven. De liberalen
waren voorstanders van een parlementaire democratie zonder directe inmenging van de koning. De strijd
zou pas in 1868 met de val van het conservatieve minderheidkabinet Van Zuylen van Nijevelt in een
nederlaag voor de koning eindigen.
De machtsstrijd tussen liberalen en conservatieven beperkte de bewegingsruimte van de ministers die voor
de militiewetgeving verantwoordelijk waren. Vooral wat de militaire departementen van Oorlog en
Marine betreft, liet de koning zich namelijk niet graag buitenspel zetten. Het leger viel volgens hem
binnen zijn prerogatief en hij duldde nauwelijks medezeggenschap en controle van het parlement.111 De
ministers moesten laveren tussen de belangen van de verschillende partijen en vermeden daarom liever
mogelijk controversiële voorstellen. Er bestond bovendien een redelijke consensus over het
remplaçantenstelsel, die nieuwe wetgeving minder urgent maakte. Zo verschenen in deze periode niet veel
publicaties over het onderwerp en als ze het licht zagen, was de toon over het algemeen mild. Ook in
parlementaire kringen werden nauwelijks geluiden gehoord om dienstvervanging af te schaffen.
In de eerste helft van de periode 1840-1861 zien we ondanks de weinig kritische houding van de pers en
het parlement de laagste percentages dienstvervangingen van de negentiende eeuw:
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Het percentage remplaçanten daalde scherp van 1839 naar 1840. In 1839 had 16,7 procent van de
militieplichtigen zich laten vervangen. In 1840 was dit percentage nog slechts 12,8 procent. Ongetwijfeld
was deze daling een gevolg van de afloop van het conflict met België en het verdwijnen van de
verzachtende tijdelijke wetten uit de jaren 1830: twee factoren van buiten de remplaçantenmarkt die het
individueel handelen van de deelnemers hadden beïnvloed. Ten eerste konden door de tijdelijke wetten
plaatsvervangers in het hele land worden geworven. Ten tweede zorgde de jarenlange mobilisatie langs de
grens met België, ondanks de hoge prijs voor dienstvervangers, voor veel interesse aan de vraagzijde van
het remplacantenstelsel.
Na 1840 mocht een plaatsvervanger weer alleen uit dezelfde provincie als de loteling afkomstig zijn en de
nummerverwisselaar moest tot dezelfde gemeente behoren als de persoon met wie hij van nummer
wisselde in plaats van tot hetzelfde district. De remplaçanten konden opnieuw alleen gezocht worden op
een beperkte markt binnen de eigen regio en dat had een ongunstige uitwerking op de vraag. Daarnaast
zorgden het einde van de dreiging van oorlog en vooral ook een korte eerste oefenperiode die daarvoor in
de plaats kwam, ervoor dat de vraag naar remplaçanten verder afnam. De volhardingspolitiek van Willem
gedurende de lange negen jaar van het conflict met België had de schatkist uitgeput. Er moest op defensie
flink worden bezuinigd en een van de manieren waarop Willem II en zijn regering dat deden, was door het
verblijf in de kazernes van de ingeloten jongens flink in te korten. In de jaren 1840 beperkte deze periode

111

Bevaart, Nederlandse defensie, 25.

[125]

zich tot slechts drie maanden, een minimum voor de negentiende eeuw. In de jaren 1850 verlengde de
regering de periode overigens wel weer naar vijf maanden.112
De Friese boer, belastingontvanger en onderwijzer Doeke Wijgers Hellema was een tijdgenoot die op de
hoogte was van deze ontwikkelingen en de gevolgen ervan voor de remplaçantenmarkt, wat bleek toen
vier van zijn familieleden in 1840 moesten loten. In zijn aantekeningen schreef hij dat sterk op de
staatsuitgaven werd bezuinigd en dat het krijgsvolk werd afgedankt omdat de vrede was weergekeerd. De
lichtingen van 1839 en 1840 waren ontbonden en in een advertentie in de krant had hij zelfs gelezen dat de
lichting van 1840 alleen op papier ingelijfd zou worden en niet in de kazerne hoefte dienen. De vele
dienstplichtigen die weer thuis kwamen, zorgden volgens Doeke voor problemen op de arbeidsmarkt. Zij
vonden moeilijk een baan en konden zich niet als remplaçant aanbieden omdat ze na thuiskomst nog een
aantal jaren dienstplichtig bleven. Bovendien loonde een bestaan als dienstvervanger nauwelijks: ‘Dezer
toestands des vaderlands zijn de remplaicenten en nummerruilders thans zeer goedkoop. Velen welke uit
den dienst tehuis komen, vooral onder de gemene lieden en arbeiders stand, weten niet hoe zij bij hunne
thuiskomst aan de kost zullen gerakenen aldus zonder werk, vooreerst ledig moeten omloopen (…) Zij
kunnen zich thans ook niet als remplaicenten verkoopen, dewijl zij uit den dienst niet zijn ontslagen’.113
De afloop van het conflict met België en de korte duur van de eerste oefentijd bleven, als op het lage
percentage jaarlijkse vervangen wordt afgegaan, in de jaren na 1840 meewegen op de remplaçantenmarkt:
ouders zagen sneller af van een dienstvervanger en de lage prijzen waren ongunstig voor het aanbod van
dienstvervangers.
In 1848 kreeg een aantal ouders spijt van hun beslissing. Ze hadden zich te veel laten leiden door de eerste
oefenperiode in de kazerne in vredestijd, en geen rekening gehouden met een nieuwe crisis die de
dienstplichtigen langer onder de wapens zou kunnen houden. Een dergelijke crisis deed zich voor in 1848.
Het was het jaar van de aardappelziekte en het revolutiespook. De spanningen liepen in Europa zo hoog
op dat de Nederlandse regering in maart besloot de lichtingen 1845 en 1846 weer onder de wapenen te
roepen.114 Het regende daarop verzoekschriften van ouders die in eerste instantie hun zoon de dienstplicht
hadden laten vervullen, maar nu schrokken van de langere oefentijd. Ook een werkgever liet van zich
horen, J.A. de Vlieter, drukker en uitgever van de ‘-s Gravenhaagsche Nieuwsbode vroeg of zijn
belangrijkste en onmisbare zetter, die steun en toeverlaat was van een weduwe, met onbepaald verlof
mocht blijven.115 Een van de ouders die was geschrokken, was J.C. van Ruth uit Haarlem. Hij had een
ongehuwde en gepasporteerde militair gevonden die voor zijn zoon, Maarten, een loteling van de lichting
1846, als plaatsvervanger wilde optreden. Maarten had in zijn verloftijd een aanstelling gekregen: ‘als
machinist op de stoomboot de Zaanstroom vice versa van Alkmaar naar Zaandam’ en weer een aantal
maanden onder de wapenen zou zeer nadelige gevolgen hebben voor zijn ‘betrekking’.116
In het zuiden van het land was de schrik over de regeringsmaatregel niet anders. Hendrik Ketels,
landbouwer te Blerick, had een dienstplichtig nummer getrokken. Zijn vader was een weduwnaar met vijf
kinderen en Hendrik was de belangrijkste kostwinner voor het gezin. Hij had desondanks zijn lot aanvaard
en was zelf in dienst gegaan, in de hoop: ‘dat de voor het algemeen zoo noodige rust- en vredestijd op dien
goeden voet zou blijven voortgaan’. Het zag er echter naar uit dat hij: ‘onmisbaar van het gezin geruime
tijd in actieve dienst zal moeten blijven (…) en ofschoon niet onder de bemiddelste hij heeft ingezien dat
de kosten van een plaatsvervanger beter ware dan het missen van zijn zoon’.117
Ook voor de lichting 1847 waren de gevolgen van de langere dienst in de kazerne onverwacht. Harm
Tjeerd Klootsema uit de gemeente Ten Boer in Groningen had voor een zoon uit deze lichting
oorspronkelijk een nummerverwisselaar gevonden, maar de zaak ging niet door. Daarna was hij een
plaatsvervanger gaan zoeken. Helaas was ook dat niet gelukt. De zoon van Klootsema was toen maar zelf
in dienst gegaan: ‘daarbij de hoop koesterende dat die dienstprestatie – zoals dezelve sedert de laatste
jaren werd vervuld – bijna onder het genot van groot verlof zoude kunnen worden volbragt. Dat de
omstandigheden helaas sedert de inlijving des adressants zoon, zoowel wat den militairen dienst betreft,
als ook wat zijn huishoudelijke gesteldheid aangaat, geheel zijn veranderd, toen was er algemeene vrede,
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nu bestaat de vrees en worden er toebereidselen gemaakt voor oorlog, toen had men de ondervinding dat
de militairen slechts voor eene korte tijd – alleen ter oefening – in actieve dienst werden gehouden, nu laat
het zich inzien dat zij voortdurend onder de wapenen zullen worden gehouden’.118 Klootsema was ruim
zestig jaar oud, had ondertussen een andere zoon verloren en had daarom deze dienstplichtige zoon hard
nodig. De zoon had zich in eerste instantie niet graag laten vervangen, maar wenste dat nu vurig.
Klootsema diende daarom alsnog een verzoekschrift in om een plaatsvervanger te stellen, die hij volgens
eigen zeggen ondertussen had gevonden.
Net als in de jaren van het conflict met België, deden politieke spanningen zich op de remplaçantenmarkt
gelden. Tijdelijk nam de vraag naar nummerverwisselaars en plaatsvervanger toe, maar in tegenstelling tot
de jaren 1830 waren de politieke spanningen in 1848 van te korte duur om van grote invloed te zijn op het
aantal vervangingen in dat jaar. Dat lag anders met de economische crisis waar Nederland zich met de rest
van Europa toen meerdere jaren in bevond. Het waren jaren van misoogsten en hongersnood. Vooral de
gevreesde aardappelziekte veroorzaakte veel ellende. Deze langdurige economische laagconjunctuur
lijkt de remplaçantenmarkt wel te hebben beïnvloed. In de ergste crisisjaren stegen de jaarlijkse
percentages vervangingen gestaag van 12,5 procent in 1844 naar 17,5 procent in 1848; een stijging die
voor een belangrijk deel veroorzaakt moet zijn door de drang naar alternatieve bestaansmogelijkheden, die
het aanbod van manschappen vergrootte. Aan de vraagzijde van de remplaçantenmarkt leed de koopkracht
van de rijke herenboeren blijkbaar niet zo onder de crisis dat zij massaal afzagen van een dienstvervanger.
Een overzicht van de verdeling van de dienstvervangers over de provincies toont in ieder geval in
vergelijking met de voorgaande decennia een tamelijk stabiel beeld: de meeste vervangingen vonden
plaats in de tamelijk welvarende noordelijke landbouwprovincies Friesland en Groningen.
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De grote regionale verschillen bleven ook in deze periode bestaan: van gemiddeld 22,5 procent aan
vervangingen per jaar in Friesland tot 8,7 procent in Limburg, waar het percentage net als in de jaren 1820
opvallend veel lager lag dan in de rest van het land. Ook het agrarische Limburg kende zijn
landbouwcrisis, maar de vraag naar remplaçanten bleef blijkbaar laag en het mogelijk grotere aanbod van
remplaçanten van het platteland was daardoor in deze provincie nauwelijks van betekenis. Welke factoren
invloed hadden op de percentage dienstvervangingen blijkt ook in deze paragraaf moeilijk te bepalen. De
economische conjunctuurbewegingen in de jaren 1840 lijken gevolgen te hebben gehad voor de vraag
en het aanbod op de remplaçantenmarkt, maar door de complexiteit van de bewegingen tussen al de
andere niet-economische factoren die de deelnemers konden beïnvloedden, is het ook voor deze
periode moeilijk exacte verbanden aan te wijzen.
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6.7 Nieuwe militiewetgeving
De wet uit 1861 had wel onmiskenbare gevolgen voor de fluctuaties in de jaarlijkse percentages
vervangingen op de remplaçantenmarkt. De wet die de conservatieve regering Van Zuylen van NyeveltLoudon door het parlement aangenomen wist te krijgen, was een slim politiek compromis dat aannemelijk
was voor zowel de liberale aanhangers van de Gondwet van 1848 als de conservatieve verdedigers van de
belangen van de koning, de twee politieke richtingen die op dat moment in het parlement de dienst
uitmaakten. Enerzijds bleef de nationale militie om de conservatieven te gerieven ondergeschikt aan het
monarchale staande leger: artikel 118 van de wet lijfde de nationale militie bij het staande leger in.119 Om
het artikel aangenomen te krijgen maakte de regering anderzijds bewust geen principiële kwestie van de
dienstvervanging. De regering had oorspronkelijk de regels willen aanscherpen, maar de minister van
Oorlog, jhr. E.A.O. de Casembroot, had geleerd van een ervaring van een vorige minister van Oorlog,
Baron F.C. Forstner van Dambenoy, die eerder in de jaren 1850 probeerde de dienstvervanging te
verzwaren door bijvoorbeeld de plaatsvervangers en nummerverwisselaars aan strengere keuringseisen
te onderwerpen en de maximumleeftijd van plaatsvervangers naar beneden bij te stellen. De Kamer
had zich daar toen sterk tegen verzet. Zo is in de Handelingen over het parlementair jaar 1857-1858 te
lezen: ‘De plaatsvervanging moet naar het algemeen gevoelen zoo gemakkelijk worden gemaakt, als,
behoudens de eischen van ’s lands verdediging, slechts eenigzins mogelijk is’.120 De Casembroot bleek
bereid water bij de wijn te doen omdat niets erop wees dat de Kamer sinds 1857-1858 van standpunt
was veranderd. Bovendien zou het wankele kabinet een politieke strijd op het scherpst van de snede
weleens niet kunnen overleven.
In de Kamerdebatten over de militiewet in 1861 kwam ook de bemiddelingsbranche ter sprake. Jhr.
C.M. Storm van ’s-Gravenzande (afgevaardigde Steenwijk) merkte op: ‘Ik geloof ook, dat
tegenwoordig de misbruiken ten opzigte der plaatsvervanging niet meer zoo groot zijn; er kan
daarboven op een andere wijze tegen gewaakt worden. In de provincie mijner inwoning bestaat eene
maatschappij, die uitnemend werkt. Men stort eene zeekere som (die natuurlijk verloren is in geval de
jongeling vrijloot), en voor een betrekkelijk geringe prijs bezorgt de maatschappij een plaatsvervanger,
het geheel is onder toezigt van solide personen. Daardoor verdwijnen meestal de bezwaren, die men
aan het vervangingstelsel toeschrijft’.121 Het Limburgs Kamerlid, baron C.A. Rogalla Zawadsky de
Bieberstein, onderstreepte het belang van betrouwbare maatschappijen, hoewel die volgens hem met
een vergrootglas moesten worden gezocht: ‘De geachte afgevaardigde uit Steenwijk heeft erop
gewezen dat het bij ons ontbreekt aan algemeene maatschappijen die zich het lot van de jeugdige
plaatsvervangers aantrekken. Er moet meer philantropie daaromtrent heerschen, ten einde die
jongelieden uit de handen van onbarmhartige ronselaars te trekken. De geachte afgevaardigde heeft
erop gewezen wat Overijssel betreft, ik wensch het te doen voor al de andere provincien des Rijks’.122
Een ander Kamerlid, mr. J. Dirks, wees erop dat veel ouders nog in eigen persoon een plaatsvervanger
of nummerverwisselaar zochten: ‘Door meer dan een spreker, o.a. de afgevaardigden van Steenwijk en
Maastricht, is er op gewezen, dat hier te lande maatschappijen bestaan die zich met het leveren van
remplaçanten belasten, maar die maatschappijen vindt men niet overal. In de meeste provinciën drukt
de zorg om remplaçanten te krijgen op de ingezetenen zelve, en nu is het minder om het geldelijke
bezwaar dan wel om den last van het in eigen persoon daar in te moeten voorzien, dat men tegen het
stellen van remplaçanten opziet en dat deze nationale pligt zo zwaar valt’.123 De laatste opmerking van
Dirks was kenmerkend voor het denken over dienstvervanging dat in de loop van de eeuw schijnbaar
nog geen wijziging had ondergaan. De jongen die zich liet vervangen voldeed volgens hem net zo
goed aan zijn nationale plicht als een milicien.
De Kamerleden Dirks en De Bieberstein hadden gelijk, de remplaçantenmarkt was rond 1860
nauwelijks beter georganiseerd dan in het begin van de eeuw en nog steeds grotendeels in handen van
personen die in de horeca werkzaam waren met als bijverdienste het ronselen van dienstvervangers.
Figuren als J.F.F. de Looy, eigenaar van café en slijterij De Kroon, aanlegplaats voor boten in
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Oudshoorn, en daarnaast zichzelf commissionair in plaatsvervangers noemende 124, of Rime van der
Beij, koffiehuishouder te Assen, maar ook vertegenwoordiger in de remplaçantenhandel, voerden de
boventoon.125 Er was sinds de tijd van de soldatenwervers uit vorige eeuwen en de dubieuze praktijken
van de tussenpersonen uit het begin van de eeuw nog weinig ten goede veranderd. Openbare
gelegenheden als het café en het koffiehuis waren nog steeds een geliefde plaats om naast
goedwillende jongemannen op zoek naar werk, dronken en goklustige mannen met schulden op te
sporen. Zij bleven de favoriete prooi van commissionairs en makelaars. Er was nauwelijks nog een
spoor te bekennen van de waarborgmaatschappijen uit de jaren voor het Belgisch conflict, die volgens
hun statuten de intentie hadden om eerlijk te handelen. Door de onzekerheden en dubieuze praktijken
van de bemiddelingsbranche zochten veel burgers nog steeds zelf het liefst naar een plaatsvervanger of
nummerverwisselaar, met alle risico’s van dien.
De militiewet van 1861 zorgde voor een belangrijke ommekeer. Er veranderde veel dat jaar. De keuze
voor dienstvervanging werd voor zowel de loteling die niet in dienst wilde als voor de potentiële
remplaçant interessanter dan daarvoor. Zo hoefde de loteling die zich liet vervangen geen bedrag meer
in de kas van de belastingontvanger te storten en was hij in plaats van achttien maanden maar een jaar
voor zijn plaatsvervanger verantwoordelijk. Bovendien waren de eisen die aan een plaatsvervanger
werden gesteld, minder zwaar. Hij mocht tussen de eenentwintig en vijfendertig jaar oud zijn en als hij
als militair had gediend kon hij zelfs tot zijn veertigste jaar worden toegelaten. De wet van 1817 had
de maximumleeftijd nog bepaald op dertig jaar, en op vijfendertig jaar voor een ex-militair. Een andere
belangrijke verandering die het makkelijker maakte om plaatsvervanger te worden, was de vereiste
lengte van de plaatsvervanger. De wet van 1817 had deze bepaald op 1.622 meter. Voor de wet van
1861 was 1.55 meter voldoende. In tegenstelling tot de jaren daarvoor vormde de lengte na 1861 nog
nauwelijks een belemmering voor de potentiële plaatsvervanger.
Van deze minder strenge voorschriften ging zowel aan de vraag- als aanbodzijde van het
remplaçantenstel een stimulerende werking uit. Maar de maatregel die de grootste betekenis had voor
het functioneren van het remplaçantenstelsel, ging over het rekruteringsgebied voor plaatsvervanging
en nummerverwisseling. De plaatsvervanger hoefde niet langer vijftien maanden in de provincie van
de geremplaceerde te hebben gewoond, maar mocht volgens de wet uit 1861 uit het hele land
afkomstig zijn. Dezelfde wet stond nummerverwisseling binnen een provincie toe, in plaats van binnen
een gemeente. In feite werd de tijdelijke wetgeving uit de jaren 1830, die had voorkomen dat de
remplaçantenmarkt in de tijd van het conflict met België was ingestort, nu in vredestijd van kracht. De
gevolgen van deze soepele wetgeving voor het remplaçantenstelsel laten zich raden. De vervanging
was nauwelijks nog lokaal gebonden en daardoor werd schaalvergroting voor de bemiddelingsbranche
het credo. Particulier actieve tussenpersonen gingen zware tijden tegemoet. Hun kleine berichtjes in
lokale kranten, of die van plaatsvervangers die hun diensten aanboden, zouden plaatsmaken voor
wervende advertenties van grote militiemaatschappijen die dankzij de nieuwe militiewet hun
werkterrein uitbreidden en de wind in de zeilen kregen.
6.8 De stimulerende rol van de bemiddelingsbranche
In 1862 verscheen een brochure met de uitvoerige titel: Zamenspraak tusschen twee commissionairs
te’s-Gravenhage gepatenteerd tot het stellen van plaatsvervangers en nummerverwisselaars voor de
Nationale Militie, en zulk ter zake van de Wet op de Nationale Militie. De brochure was een reactie op
een initiatief in Rotterdam om naar aanleiding van de wet van 1861 een nieuwe onderlinge
waarborgmaatschappij op te richten. De directeur was een zekere L. Koetsveld, oud secretaris van een
militieraad en wijnkoper, een bekend beroep onder tussenpersonen. In december 1861 waren de
statuten gepubliceerd en de anonieme schrijver van de brochure was zeer kritisch over Koetsveld en
zijn maatschappij. In de vorm van een gedachtewisseling tussen commissionair A en B uit Den Haag
werden de artikelen een voor een doorgenomen. Hun conclusie was dat Koetsveld uit was op eigen
gewin, dat hij de wet verkeerd hanteerde en dat de risico’s voor de leden groot waren. Toen Koetsveld
een verzoek om koninklijke goedkeuring indiende, was ook de reactie van overheidswege niet
enthousiast. De ministers van Justitie en Binnenlands Zaken schreven in het verlengde van het beleid
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tot dan toe een afwijzende beschikking vanwege de solvabiliteitrisico’s die een dergelijke
maatschappij met zich meebracht.126 Bovendien ging het hier volgens een ambtenaar van Binnenlandse
Zaken niet om een waarborgmaatschappij: ‘Door de adressant wordt zeer verkeerdelijk de naam van
Onderlinge Waarborg Maatschappij aan zijne voorgenomen onderneming gegeven. In het reglement
komt niets voor dat naar onderlinge waarborg zweemt. De zaak is eenvoudig eene eigene onderneming
van de adressant om tegen vaste geldelijke belooning waaraan hij de naam inleggeld geeft, maar dat hij
voor zich behoudt, plaatsvervangers en nummerverwisselaars voor de nationale militie te bezorgen’.127
De waarborgmaatschappij ging zonder koninklijke goedkeuring gewoon van start en in 1865 werd
daarnaast een naamloze vennootschap gevormd: de Maatschappij van Assurantie voor de Dienst bij de
Nationale Militie in Zuid-Holland, die om in de diensten van de geassureerden te voorzien zich in de
eerste plaats en bij voorkeur zou wenden tot de bestaande onderlinge waarborgmaatschappij. De vijftig
aandeelhouders namen ieder een aandeel van 1000 gulden. Onder hen bevonden zich bekende
Rotterdamse havenbaronnen en politici als Lambertus Drooglever Fortuyn, bankier en vader van de
latere burgemeester van Rotterdam, Pieter Drooglever Fortuyn, Rudolf Mees uit de bekende
bankiersfamilie, Cornelis E. Viruly, raadslid en wethouder en Joost van Vollenhoven, lid van de Eerste
Kamer.128 Desondanks werd de naamloze vennootschap in 1876 opgeheven.129
Waarom de maatschappij slechts elf jaar heeft bestaan, is niet duidelijk. Mogelijk haalde ze te weinig
omzet omdat haar werkterrein beperkt bleef tot Zuid-Holland. De concurrentie van andere
militieverzekeraars, die de mogelijkheden van militiewet van 1861 wel ontdekten en landelijk gingen
opereren, was in ieder geval groot. Zo sloeg een aantal Haagse particulieren in 1862 de handen ineen
en richtte een geduchte concurrent van de Rotterdamse maatschappij op. De organisatievorm van de
maatschappij, haar stichters en naam zouden nog lang een rol spelen op de remplaçantenmarkt. De
naam van de maatschappij was De Eendragt. Dat was toen een geliefde naam in de
verzekeringswereld. De dagelijkse leiding kwam in handen van hoofddirecteur, Arend Wülf, een
rentenier uit Den Haag, met vier directeuren, onder wie Johannes Joseph Herens, een Hagenaar die in
latere jaren naam zou maken in de remplaçantenwereld. In het geval van De Eendragt was er geen
sprake van een waarborgmaatschappij.130 Het doel van de maatschappij was: ‘om in de vervanging van
militieplichtigen te voorzien, op zoodanige wijze, dat tevens, door het verantwoordelijk blijven voor
gestelde plaatsvervangers, in de vervulling van dienstplichtige broeders te voorzien’. 131 Een
plaatsvervanger of nummerverwisselaar kon vooraf ineens, in termijnen tijdens de dienst, of via een
verzekering vooraf worden betaald. De maatschappij zorgde vervolgens zelf voor de dienstvervangers.
De directeuren of een van de vertegenwoordigers in de provincie sloten door heel het land
overeenkomsten af namens de maatschappij, die niet op provinciaal niveau wilde blijven steken. In de
toelichting op haar reglement stond te lezen: ‘Deze Maatschappij heeft reeds ten vorige jare over vijf
provinciën gewerkt en de medewerking welke zij allerwege mogt ondervinden, heeft het wenschelijk
gemaakt, dit jaar dezelve over het gehele Rijk uit te breiden; in alle Hoofdsteden zijn kantoren, en in
lotingskantons Agentschappen gevestigd’.132
De Eendragt was een van de eerste militiemaatschappijen uit de negentiende eeuw die zich gedurende
een langere periode staande wist te houden. Vanuit haar hoofdkantoor aan het Spui 265 in het centrum
van Den Haag lukte het inderdaad om de activiteiten over het hele land uit te breiden. In veel
plaatselijke kranten uit deze jaren zijn advertenties van de maatschappij terug te vinden die enerzijds
ouders van lotelingen opriepen zich aan te melden en anderzijds fijntjes lieten weten dat de
maatschappij plaatsvervangers en nummerverwisselaars dagelijks tegen de hoogste prijs aannam. De
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advertenties lieten ook zien dat De Eendragt niet alleen met provinciale agenten werkte maar ook met
lokale correspondenten die bevoegd waren contracten af te sluiten.133 De werkwijze De Eendragt wierp
zijn vruchten af. Zo liet de maatschappij in advertenties in de Noordbrabandter in de jaren 1870 en
beginjaren 1880 trots weten ieder jaar veel plaatsvervangers en nummerverwisselaars te stellen. Zelfs
de reactie van de krant bemoeide zich ermee. In een stukje uit 1877 stond te lezen dat De Eendragt het
jaar daarvoor 712 vervangers had gesteld.134 In 1876 hadden in het land 2194 vervangingen
plaatsgevonden.135 Als de krant gelijk had, was de Haagse maatschappij er in de jaren 1870 dus in
geslaagd bijna een derde van de landelijke remplaçantenmarkt in handen te krijgen.
In 1881 werd de maatschappij omgevormd tot een naamloze vennootschap met als naam: Verzekering
maatschappij voor plaatsvervanging en nummerverwisseling bij de Nationale Militie De Eendracht.
Uit de oprichtingsakte blijkt dat de nv vooral een aangelegenheid was van de familie Herens. De
vroegere directeur, A. Wülf, was uit de maatschappij getreden en zijn opvolger was Johannes Joseph
Herens, wijnhandelaar in Den Haag met naast zich nog twee familieleden in de directie. Het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedroeg 200.000 gulden, verdeeld in tweehonderd
aandelen van 1000 gulden en hiervan had de familie Herens er vijfenzeventig in haar bezit.136 Alle
aandeelhouders waren tevens als militieverzekeraar voor de maatschappij werkzaam.
In 1885 kreeg De Eendracht van Herens een Haagse concurrent. De vroegere directeur, A. Wülf, had
niet stilgezeten nadat hij uit de maatschappij was getreden en was als particulier verder gegaan. Een
andere belangrijke particulier in de regio was Dirk van Erp, van beroep grondeigenaar.137 Van Erp en
Wülf besloten samen met drie andere ondernemers de krachten te bundelen en een Haagse Naamloze
Vennootschap met bijna dezelfde naam als De Eendracht op te richten, namelijk Eendracht Bindt. Het
maatschappelijk kapitaal van deze tweede Haagse maatschappij was ook 200.000 gulden en de
omschrijving van haar doelstelling was letterlijk dezelfde als die van De Eendracht.
Niet alleen in Den Haag, maar in het hele land werd de wedijver tussen de militiemaatschappijen in de
jaren 1870 groot. Dat bleek wel uit de vele advertenties die militiemaatschappijen lieten plaatsten in de
regionale dagbladen uit die dagen. In Drenthe probeerden bijvoorbeeld drie maatschappijen ten koste
van elkaar de markt te veroveren via wervende advertenties in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant. In 1875 kon de abonnee van de krant op 30 januari lezen dat hij in Assen bij de Hoofdagent
voor Drenthe van De Eendragt, J.W.C. van der Werf, een remplaçant kon stellen. In de dagen daarvoor
hadden twee andere belangrijke plaatselijke ondernemers uit Assen, A. en A. Engers en J.
Zeehandelaar los van elkaar hun diensten aangeboden. Geïnteresseerden uit Assen konden zich dus
vervoegen bij de kantoren van drie ondernemers, of de spreekuren bezoeken die de ondernemingen
hielden in verschillende logementen en hotels op de dagen dat lotingen plaatsvonden.
Van een concurrentiestrijd die leidde tot te lage prijzen en faillissement is het niet gekomen.
Eendracht Bindt ging bijvoorbeeld al twee jaar nadat zij was opgericht op in een landelijk initiatief: de
Algemeene Nederlandsche Militie-verzekering-maatschappij (ANMVM) en een paar maanden later
volgde de directie van De Eendracht.138 De oprichting van deze maatschappij in 1887 betekende een
mijlpaal in de geschiedenis van de remplaçantenhandel. In plaats van elkaar te beconcurreren besloten
de twee Haagse nv’s en belangrijke lokale militieverzekeraars als de genoemde Engers en
Zeehandelaar uit Drenthe, de handen ineen te slaan en te fuseren. Het aantal particuliere verzekeraars
dat zich op de remplaçantenmarkt bewoog, was nog op de vingers van een hand te tellen.
Door het landelijk optreden en de advertentiecampagnes van de ANMVM en zijn voorgangers als De
Eendracht en Eendracht Bindt stelden steeds minder Nederlanders zelfstandig een plaatsvervanger of
nummerverwisselaar. Een andere belangrijke oorzaak voor het succes van deze maatschappijen was
dat zij zich toelegden op het aanbieden van verzekeringen die de remplaçant binnen het bereik bracht
van ouders die deze zich anders financieel onmogelijk konden veroorloven. Ouders werd de
mogelijkheid geboden bij de geboorte van een zoon een verzekering af te sluiten die onder voorwaarde
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betaling van een jaarlijkse premie garandeerde dat hun zoon bij het bereiken van zijn militieplichtige
leeftijd voldoende kapitaal had om via de maatschappij een remplaçant te verwerven.
De maatschappijen lieten notariële akten bij een vaste notaris afsluiten. Zodoende was het voor een
eerder onderzoek naar dienstvervangers uit Voorburg in de periode 1888-1898 mogelijk een eigen
steekproef te houden met behulp van de archieven van twee Haagse notarissen in combinatie met de
militieregisters voor Voorburg. Uit de registers bleek dat drieëntwintig ouders een remplaçant namen.
De notariële akten in de archieven van de twee notarissen toonden vervolgens dat ten minste achttien
van deze drieëntwintig Voorburgse ouders een vervanger vonden met de hulp van een
militiemaatschappij. Misschien waren het er zelfs meer, omdat er ook notariële akten bij andere
notarissen kunnen zijn afgesloten.139
Uit een tweede steekproef in de notariële archieven, met dit keer de vervangingen in Den Haag als
uitgangspunt, bleek het aantal Haagse ouders dat geen gebruik maakte van de diensten van De
Eendracht en Eendracht Bindt, of later de ANMVM, eveneens te verwaarlozen. De verdeling over drie
willekeurig gekozen jaren in de laatste twee decennia van het remplaçantenstelsel was als volgt:
Notariële contracten dienstvervanging in Den Haag140
jaar
1881
1886
1890

aantal
54
52
67

Via
Via
Via

De Eendacht Eendracht Bindt ANMVM
31
18
33
16
55

Dat de maatschappijen niet alleen in het Westen, maar in het hele land actief waren, toont een
volgende bron: het archief van een notaris I.W.H. Haenen uit Maastricht.141 De notariële akten werden
ondertekend door de gevolmachtigde zaakwaarnemer van de ouders van de jongen die zich liet
vervangen en zodoende is het na te gaan wie de remplaçantenmarkt in Limburg beheersten. Tussen
1880 en 1888 was het merendeel van de akten ondertekend door de vertegenwoordiger van De
Eendracht in Limburg, Petrus van Hedel uit Maastricht. Een andere maatschappij die actief was op de
Limburgse markt, was de militieverzekeringsmaatschappij De Hoop uit Arnhem met een hoofdagent
in Sittard: Antoon Vernooij. Toen de belangrijkste militieverzekeringsmaatschappijen in 1888 besloten
te fuseren en de naamloze vennootschap Algemeene Nederlandsche Militie-verzekering-maatschappij
ontstond, nam deze maatschappij de fakkel van De Eendracht in Limburg met verve over. Van de 192
akten van plaatsvervanging of nummerverwisseling die in het archief van Haenen over de periode
1890-1898 zijn geraadpleegd, waren er maar liefst 132 mede ondertekend door een vertegenwoordiger
van de ANMVM. Ook was er in die jaren negentig nog een regionaal initiatief: de maatschapij
Limburgia, die was opgezet door de eerder genoemde Vernooy van De Hoop. De maatschappij wist
volgens de akten zesentwintig overeenkomsten af te sluiten en was daarmee geen echte concurrent
voor de ANMVM. Slechts acht ouders sloten zelfstandig een notariële akte af en maakten geen
gebruik van de bemiddelingsbranche.
De bemiddeling van tussenpersonen werd regel en hun diensten waren via een verzekering of betaling
in termijnen makkelijker te betalen. Er waren nog wel ouders die zelf spaarden.142 Ook kwam het soms
nog voor dat een plaatselijke inzameling werd gehouden of dat de familie of een individuele weldoener
als redder optrad. Volgens het Limburgse Tweede Kamerlid M.H. Godefroi kreeg hij herhaaldelijk:
‘Aanzoeken om geldelijke bijdrage voor de plaatsvervanger van den zoon van een man der kleine
burgerij’.143 Maar dergelijke initiatieven buiten de bemiddelaars om vormden uitzonderingen op de
regel. De ouders van lotelingen klopten voor het overgrote deel aan bij de grote maatschappijen die
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zich enerzijds met succes waren gaan specialiseren in het afsluiten van verzekeringen en anderzijds
landelijk waren gaan opereren. Nummerverwisselaars konden in de provincie worden geworven,
plaatsvervanging was in het hele land mogelijk en de maatschappijen stelden agenten in het hele land
aan. Een steeds bredere laag van de bevolking maakte gebruik van de diensten van de grotere
militiemaatschappijen en er was nog nauwelijks plaats voor een eigenmachtig optreden van kleine
zelfstandigen die lokaal opereerden.
De nieuwe wetgeving en de veranderingen op de remplaçantenmarkt, hadden tot gevolg dat het
percentage vervangingen in de periode 1862-1880 met gemiddeld 20,3 procent behoorlijk hoger lag
dan in het decennium daarvoor, toen gemiddeld 17,6 procent zich liet vervangen.144 Daarnaast deed
zich een verschuiving voor tussen plaatsvervanging en nummerverwisselingen. Plaatsvervanging werd
aanzienlijk populairder. Zo nam in 1861 zeven procent een plaatsvervanger, terwijl in 1863 maar liefst
13,5 procent van deze mogelijkheid gebruik maakte. Het percentage nummerverwisselingen nam
daarentegen af van 10,4 procent in 1861 naar 6,8 procent in 1863.
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Een belangrijke verklaring voor de verschuiving tussen plaatsvervanging en nummerverwisseling is
dat de wet van 1817 nummerverwisseling toestond tot 22 jaar tussen de vijf jaarklassen waaruit de
militie bestond.145 Na 1861 was nummerverwisseling alleen nog maar mogelijk tussen de jongens uit
de eerste jaarklasse die dat jaar hadden geloot. Daarnaast zal de verandering van rekruteringsgebied
hebben meegewogen. Het rekruteringgebied voor plaatsvervangers was verhoudingsgewijs groter
geworden dan dat voor nummerverwisselaars. Laatstgenoemden hoefden niet langer uit dezelfde
gemeente te komen, maar nog wel uit dezelfde provincie. De plaatsvervangers mochten als beschreven
na 1861 uit het hele land en niet langer alleen uit dezelfde provincie komen. Bovendien hebben de
veranderingen binnen de bemiddelingsbranche het aanbod van plaatsvervangers gestimuleerd. Het
werd makkelijker en financieel aantrekkelijk om plaatsvervangers te halen uit provincies waar door
economische achterstand een groot aantal jongens op zoek was naar (tijdelijk) werk.
6.9 Kritiek zonder zichtbare gevolgen
In de jaren 1860 waren er nog nauwelijks aanwijzingen dat de belangstelling voor de militie en het
dienstvervangingsvraagstuk in de publieke opinie een vlucht zou nemen. De behandeling van de
militiewet van 1861 in de Tweede Kamer had dat jaar weinig aandacht in de pers gekregen. De
verslaggeving van het parlementair debat dat een paar dagen duurde, kroop dicht aan tegen stenografie.
De bladen beperkten zich tot een zakelijke samenvatting van de argumenten van de belangrijkste sprekers
en voegden daar dan soms een persoonlijke noot aan toe. Zo werd in de katholieke krant De Tijd, die in
1845 was opgericht, voorafgaand aan het debat nauwelijks een regel aan de wet gewijd. Tijdens de
behandeling werd de lezer vooral over juridische kwesties geïnformeerd. Hij kon bijvoorbeeld het
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volgende lezen over de strijd of de nationale militie in het staande leger moest worden opgenomen of
andersom: ‘In allen geval is, op zijn minst genomen, de zaak twijfelachtig; de opiniën verdeeld, en
niemand kan ontkennen, dat de meeningen voor de vereeniging even sterk zijn, als tegen de vereeniging
worden aangevoerd. De Grondwet is op het stuk niet duidelijk’.146 Van polemieken en hartstocht was nog
nauwelijks sprake. Hoe anders was dat in 1891 toen een later berucht geworden wetsontwerp van de
katholieke minister van Oorlog, J. W. Bergansius, door de Kamer in behandeling werd genomen. Het
belangrijkste onderdeel was de afschaffing van de dienstvervanging.
De behandeling van het wetsontwerp werd een lijdensweg die veel aandacht kreeg in de pers. Bergansius
had er de hele zittingstijd van het eerste confessionele kabinet onder leiding van Mr. A.E baron Mackay
voor nodig. Vlak na het aantreden in april 1888 van dit kabinet bestaande uit antirevolutionaire en
katholieke ministers, had de katholieke minister van Oorlog in juni van dat jaar een staatscommissie
ingesteld die tot taak had een wet voor organisatie en samenstelling van de levende strijdkrachten voor te
bereiden. In mei 1889 volgde de openbaarmaking van het rapport van de commissie. Naar aanleiding van
dit rapport kwam in juni 1890 het wetsontwerp tot stand. Vervolgens duurde het weer een klein jaar
voordat de kamerdiscussie in april 1891 begon. Ook de Kamerdiscussie sleepte zich tot ver in mei 1891
voort door parlementaire obstructie van de katholieken en een aantal links-liberalen. Als tegenstanders van
plaatsvervanging wilden zij de afhandeling van de wet vertragen tot na de verkiezingen in de hoop dat een
nieuw kabinet het ontwerp vervolgens zou terugnemen. Dit laatste lukte hun inderdaad. Een van de eerste
daden van de links-liberale minister van Oorlog in het liberale kabinet Van Tienhoven (1891-1894),
A.L.W. Seyffardt, was het intrekken van het wetsontwerp.
De aandacht vanuit de pers voor het wetsontwerp Bergansius is niet te vergelijken met de verslaggeving
uit 1861. Dagbladen van liberale, antirevolutionaire, socialistische en vooral katholieke signatuur schreven
in de periode van drie jaar tussen de installatie van de staatscommissie en de behandeling in de Tweede
Kamer veelvuldig over de wet en dienstvervanging. De aanhangers van de nieuwe politieke stromingen
als de ‘kleine luyden’ van de ARP, de zich emanciperende katholieken en de in volgelingen groeiende
socialistische beweging kregen ieder met een eigen standpunt van hun partij te maken. Het
dienstvervangingsvraagstuk kwam veelvuldig ter sprake in verenigingsverband, in een pers die zich
bleef ontwikkelen en tijdens steeds drukker bezochte publieke vergaderingen. De dienstvervanging
nam natuurlijk een meer bescheiden plaats in op de politieke agenda dan andere landelijke strijdpunten
als algemeen stemrecht, de schoolstrijd, leerplicht en de sociale kwestie, maar het militaire onderwerp
kreeg onmiskenbaar eveneens een steeds bredere publieke aandacht.
De brede discussie over het vraagstuk, kwam niet uit de lucht vallen. In de twee decennia voordat
Bergansius zijn ontwerp indiende, was dienstvervanging steeds sterker in de belangstelling komen te
staan. De belangrijkste aanleiding was de Frans-Duitse oorlog (1870-1871). De Pruisische successen
werden toegeschreven aan de moderne bewapening, aan de goede oorlogsvoorbereiding, maar vooral
aan de daar al lang bestaande persoonlijke dienstplicht.147 Al snel na de oorlog kwam het liberale
kabinet De Vries/Fransen van der Putte met een minister van Oorlog op de proppen die vastberaden was
de dienstvervanging daadwerkelijk aan te pakken. Het was de excentrieke houwdegen M.D. graaf van
Limburg Stirum. Deze generaal-majoor van de genie had bij een bombardement tijdens de belegering van
het Citadel Antwerpen in 1831 zijn been verloren en was met zijn houten been een opvallende persoon in
het Haagse wereldje. In 1873 kwam hij met een wetsontwerp dat de afschaffing van artikel vier van de
militiewet van 1861 beoogde; het artikel dat dienstvervanging toestond. Tot teleurstelling van de minister
bleek de tegenstand in de Tweede Kamer echter te groot. Op 30 juni 1873 werd het wetsontwerp met 43
stemmen tegen en 25 stemmen voor verworpen.
Na deze enorme teleurstelling trad Van Limburg Stirum af als minister van Oorlog. Hij was er echter de
man niet naar om bij de pakken neer te zitten. Twee jaar later stond hij aan de wieg van de
Antidienstvervangingsbond (ADVB). In de daaropvolgend jaren bleef hij de drijvende kracht en tot 1883
was hij voorzitter. De ADVB, met voornamelijk invloedrijke liberalen en (oud) officieren in het bestuur,
bouwde in de eerste jaren van zijn bestaan een ledenbestand op dat er mocht zijn. Enkele duizenden
burgers en militairen meldden zich aan.148 In het parlement bleef dienstvervanging ondertussen het
onderwerp van menig debat en de pers besteedde steeds meer pagina’s aan de kwestie waarbij niet
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langer alleen militaire maar ook sociale argumenten een rol speelden. Een politiek commentator
schreef naar aanleiding van een van de vele militiewetsontwerpen die tussen 1873 en 1889 werden
ingediend: ‘Zelden had ook buiten het parlement een regeeringsvoordracht zoveel hartstochtelijke
belangstelling in verschillende zin gewekt, als deze waarbij persoonlijk vervullen van den dienstplicht
zooal niet het hoofdbeginsel, dan toch het meest in het volksleven ingrijpende element uitmaakte’.149
Ondanks de groeiende politieke hartstochten rond dienstvervanging, speelde de ADVB een onopvallende
rol toen in 1889 met het wetsontwerp Bergansius een nieuw hoofdstuk in het dienstvervangingsdebat werd
geschreven. In de pers en tijdens de parlementaire debatten werd de bond nauwelijks genoemd. De
schaarse artikelen die aan de ADVB werden gewijd, waren bovendien meestal afkomstig van
tegenstanders van de persoonlijke dienstplicht. Zij hadden de kwetsbaarheid van de bond ontdekt. Naar
aanleiding van een manifest van de Amsterdamse afdeling van de ADVB stond bijvoorbeeld op 21 juli
1890 in het katholieke dagblad De Tijd te lezen: ‘Als men met zulke stukken den minister van oorlog
redden moet valt zijn persoonlijke dienstplicht zeker in het water. Er wordt beweerd dat deze plicht bij
uitnemendheid nationaal is,- en 2/5 der natie heeft er als één man tegen geprotesteerd. Beschouwt het
hoopje leden van den Bond, nog geen 1000 man sterk, en meestal militairen, zich misschien als de natie,
buiten welke geen Nederlanders gevonden worden? En dat hoopje, met zooveel geld van Van Limburg
Stirum bijeengehouden, durft spreken van een heillooze oppositie, waar die oppositie juist door de edelste
vaderlandsliefde wordt ingegeven. Of bemint men zijn vaderland niet, als men met alle kracht de plannen
bestrijdt van hen die het volk even vreeselijke als onnoodige lasten wil opleggen’.150
De Tijd had een punt: het ledenaantal van de bond was na de eerste jaren sterk afgenomen. Maar niet
alleen de dalende aanhang, ook de manier waarop de ADVB zijn activiteiten organiseerde en de persoon
van de voorzitter, deden de bond weinig goed. Van Limburg Stirum wilde met zijn bond alleen invloed
uitoefenen op de bovenlaag van de bevolking die politieke zeggenschap had en op die manier regering en
parlement rijp maken voor een koersverandering richting persoonlijke dienstplicht. Ook het elitaire
hoofdbestuur gaf niet graag toe dat de publieke opinie door de komst van politieke partijen en de
groeiende en moderniserende pers aan het veranderen was, en niet langer bestond uit een beperkte groep
notabelen. Het gevolg van de tamelijk ouderwetse manier van propaganda voeren, was dat de ADVB daar
weinig resultaten mee behaalde. Zo werden veelvuldig petities aan het parlement en de koning gestuurd
met steeds weer dezelfde argumenten, zonder dat de bond een antwoord ontving. Het optreden van bestuur
op dit terrein stuitte dan ook op steeds meer kritiek binnen de bond. Het lid M.A. Perk151 vroeg
bijvoorbeeld tijdens de algemene ledenvergadering in 1879 of er al enig antwoord was ontvangen op de
drie petities van dat jaar. Het antwoord van de president was ontkennend, waarop Perk verzuchtte dat men
niet voortdurend op hetzelfde aambeeld moest slaan.152 En de vertegenwoordiger van de afdeling Leiden
constateerde tijdens de jaarvergadering het jaar daarvoor: ‘dat de Bond tegenstand ontmoet hoofdzakelijk
bij den middenstand, kleine neringdoenden, winkeliers, enz,’ die volgens hem schaars op de bondslijsten
vertegenwoordigd waren. Hij beval aan ‘het verspreiden van vliegende blaadjes, den schoolkinderen uit te
reiken, als middel om ouders te winnen. Die van den burgerstand stellen in den regel remplaçanten en het
is de spreker gebleken dat juist zij in dwaling verkeeren door afschaffing van dienstvervanging te
verwarren met algemeenen dienstplicht’.153
Ook de afdeling Heerenveen kwam in 1880 met een voorstel dat erop aandrong dat de ADVB zich ging
toeleggen op het verspreiden van meer populair geschreven blaadjes waarmee een breder publiek kon
worden bereikt. Het preadvies van het bestuur op het voorstel van Heerenveen was typerend voor zijn
opstelling. Het bestuur vond het voorstel onuitvoerbaar vanwege de kosten en de moeite. Vooral de
bemiddelde niet-leden moesten door de activiteiten van de bond over de streep worden getrokken en dit
doel zou men op de aangeduide weg niet bereiken.154 De afdeling Amsterdam liet het meest van zich
horen. In 1892 leidde kritiek van deze afdeling tot een typerend misverstand over de door de bond te
gemaakt van het archief van de ADVB. Gooren, Krijgsdienst en krijgsmacht, 11: ledental over de 5000.Schoenmaker,
Burgerzin, 174: ‘Na een jaar telde de ADVB ruim 7.500 leden, verspreid over 55 afdelingen’.
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volgen tactiek. Het bestuur wilde in dat jaar desnoods over populaire blaadjes voor het volk discussiëren,
maar wat de kritische afdeling Amsterdam voorstelde ging te ver. Volgens Amsterdam bewandelde het
hoofdbestuur niet de juiste wegen ‘om te trachten het Nederlandsche volk uit zijn dommelende
onverschilligheid omtrent het vraagstuk van de persoonlijke dienstplicht te doen wakker schudden’. De
afdeling stelde voor om een algemene vergadering met alle plaatselijke afdelingen te beleggen met als
doel de openbare mening wakker te schudden en een betoging te houden. De president, Norman Macleod,
die inmiddels de plaats van Van Limburg had ingenomen, reageerde geschrokken. Het beoogde doel zou
op een dergelijke manier niet worden bereikt en zo vervolgde het verslag: ‘de president verklaarde zich
een vijand van alle demonstratiën en betoogingen en zou liever zijn mandaat nederleggen, dan daartoe
mede te werken’. De opwinding was echter voor niets geweest. De spreker voor Amsterdam maakte
duidelijk dat hij met betoging een openbare vergadering bedoelde.155
Niet alleen kritische leden binnen de bond maakten zich zorgen over de strijdwijze van de ADVB, die in
politieke kringen weinig indruk maakte en geen aandacht schonk aan het volk buiten de politiek. Ook
tijdgenoten die op een andere manier met het fenomeen dienstvervanging hadden te maken, achtten het
optreden van de bond als pressiegroep niet altijd even geslaagd. De voorzitter van de militieraad van het
eerste district van de provincie Zuid-Holland schreef in 1878 bijvoorbeeld aan de commissaris van de
Koning: ‘het aantal dienstvervangers welk tusschen het eene en het andere jaar wel is waar aanmerkelijk
verschilt, zonder dat er bepaalde gevolgtrekking uit af te leiden is, heeft nogtans in 1876 78 in 1877 98 en
in 1878 109 bedragen, zoodat de antidienstvervangingsbonderij, wat de uitkomsten aangaat, nog niet als
gevolg schijnt te hebben gehad, welke de ijveraars er zich van schijnen te geloven, vooral niet op het
platteland. Een boer die geld heeft stelt doorgaans voor zijn zoon een plaatsvervanger of
nummerverwisselaar, dat is de regel. Van zes man contingent Pijnacker, onder andere hebben vijf
geremplaceerd. Zulke feiten zijn welsprekender dan redevoeringen in clubs en vergaderingen. Zoodat het
groote punt in kwestie, ten aanzien van het geen de natie wil, nog lang niet als uitgemaakt te beschouwen
is’.156
In 1889 kwam het tijdens de debatten over de wet Bergansius tot een ander initiatief tegen
dienstvervanging: de Dienstplichtbond. De secretaris van de in Amsterdam opgerichte bond was niemand
minder dan een zoon van het beroemde antirevolutionair Kamerlid, jhr. A.F. de Savornin Lohman, die in
1890 minister van Binnenlandse Zaken werd en daarmee medeverantwoordelijk was voor het
wetsontwerp Bergansius. Het feit dat de zoon van deze staatsman een belangrijk initiatiefnemer was en
zich door het lidmaatschap verbond zijn dienstplicht persoonlijk te vervullen, deed nogal wat stof
opwaaien. De bond zette zich net als de ADVB in voor de persoonlijke dienstplicht, maar de wijze waarop
verschilde aanzienlijk. Het bestuur en de leden bestonden uit jongens tussen zestien en negentien jaar van
goede afkomst die elkaar beloofden hun dienstplicht te vervullen.157 Een belangrijk doel van vereniging
was om een voorbeeldfunctie te vervullen en het niet te laten zitten bij woorden. Dat was volgens hen wat
anders dan een stoffige club van oud-officieren en liberale hoogwaardigheidbekleders van de ADVB, die
zich beperkte tot lijdelijk verzet tegen dienstvervanging. Hoewel een groeiende groep liberalen zich in
woorden negatief over dienstvervanging uitliet, betekende dat namelijk nog niet dat zij dit in daden uitten.
De militieverzekeringsmaatschappij ANMVM refereerde hier graag aan in een brochure uit 1891; een
brochure met daarin de namen van enkele duizenden personen die een contract tot levering van
remplaçant met de maatschappij hadden gesloten. Het ledenbestand bood ook het katholieke dagblad De
Maasbode een mooie gelegenheid tot commentaar: ‘De fine fleur der liberale wordt er in aangetroffen;
voorop staat de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, de heer Fock; dan volgen ministers,
kamerleden, en andere hooggeplaatste personen bij gehele reeksen. Kent men tot heden het eenige geval
van de heer Savornin Lohman, die zijn zoon naar de kazerne zond – dat is een anti-revolutionair – het
boek leert, dat geheel het volk een afschuw heeft van die plaatsen van zedeloosheid’.158 Ook de politieke
bondgenoot van minister De Savornin Lohman en leider van de antirevolutionairen, Abraham Kuyper, die
155

Ibidem, jaarvergadering 30 augustus 1892.
E.W.R. van Roon, ‘De dienstplicht op de markt gebracht. Het fenomeen dienstvervanging in de negentiende eeuw’, in:
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN) 109, 4 (Den Haag 1994) 622.
NAZH, provinciaal bestuur 1850-1945, nr. 4254, brief 12 april 1878.
157
Staatscourant 9 juli 1889, nr. 159, aldaar de statuten art IV: ‘Gewone leden, minstens 16 jaar, verbinden zich de
dienstplicht zoo mogelijk persoonlijk te vervullen’. Na raadpleging van de militieregisters op de website
https://militieregisters.nl.geneabase.com blijkt inderdaad dat A.F. de Savornin Lohman zijn dienstplicht vervulde. Hij trok in
1891 in Amsterdam het dienstplichtig nummer 313 en werd ingedeeld bij het garderegiment Grenadiers en Jagers.
158
De Maasbode, 18 juni 1891.
156

[136]

zoals in het vervolg nog zal blijken in politiek opzicht weinig met dienstvervanging op had, liet zien dat de
ANMVM niet alleen maar aan zelfpromotie deed. In 1886 stelde hij via de Haarlemse militiemaatschappij
de Wed. J. Maas voor 575 gulden een plaatsvervanger voor zijn zoon J.F.H. Kuyper.159 Veel leden uit de
politiek-culturele elite bleken ook in deze tijd van groeiende kritiek op het remplaçantenstelsel waar ze
zelf aan meededen, vaak niet bereid hun zonen het kazerneleven te laten ondergaan.
Het begin van de Dienstplichtbond leek veelbelovend door het toetreden van de zoon van De Savornin
Lohman en het enthousiasme van de jonge leden. De liberale krant, het Algemeen Handelsblad, waarvan
de redactie een warm voorstander was van de persoonlijke dienstplicht, probeerde in zijn verslag van de
tweede algemene ledenvergadering het jonge enthousiasme van de leden van de Dienstplichtbond op zijn
lezers over te brengen. Na de abonnees te hebben gewezen op het belang van het persoonlijk vervullen
van de dienstplicht, schreef de verslaggever: ‘men zal zich herinneren, dat deze vereeniging, die zich ten
doel stelt invoering van persoonlijken dienstplicht te bewerken, verleden jaar omstreeks dezen tijd werd
opgericht. Eene druk bezochte vergadering, samengesteld uit de jongelieden van alle standen besloot zich
toen tot een Bond te vormen. Deze samentrekking verminderde wel den omvang, maar het gehalte werd er
niet slechter op. Dit zag men gisteren. Welk een ijver bleek uit het jaarverslag, welk een geestdrift uit de
houding der vergadering! (...) Vele afgevaardigden uit andere afdelingen waren overgekomen. Allen zijn
eensgezind en gaan vastberaden op hun doel af. Herhaaldelijk klonken stormachtige toejuichingen als de
secretaris in zijn verslag van een nieuwe overwinning gewaagde en toen de heer Groeneveld, die de
Vereeniging met raad en daad steunt, den leden nog eens het doel voor oogen hield, te maken dat geen
Nederlander zich van zijn eerste plicht; de verdediging des lands, mag vrijkoopen, toonde de geestdrift der
jongelieden zich op de meest opwekkende wijze’.160
Katholieke kranten als De Maasbode en het Nieuws- en Advertentieblad voor Tilburg en Omstreken,
waren als voorstanders van dienstvervanging een heel andere mening over de Dienstplichtbond toegedaan.
Op 13 februari 1890, dezelfde dag dat het verslag van de vergadering in Het Algemeen Handelsblad
verscheen, stond in De Maasbode te lezen dat de Nederlandse Dienstplichtbond weinig succes had met
zijn streven en dat de bond slechts 360 leden kende. Het Nieuws- en Advertentieblad voor Tilburg en
Omstreken gaf eenzelfde negatieve reactie. Na een opsomming van mislukte of half geslaagde pogingen
om plaatselijke afdelingen op te richten, gaf de krant als commentaar op het aantal van 360 leden: ‘een
cijfer zoo gering, dat men zelfs als men rekening houdt met het kortstondige bestaan van den bond, aan de
levensvatbaarheid van de gehele instelling met reden mag twijfelen’.161 De liberale Provinciale Drentsche
en Asser Courant kwam met een meer neutraal verslag. Hierin viel te lezen dat de vergadering in Odeon
had plaatsgevonden en door 50 jongelingen was bijgewoond. De secretaris, Jhr. A.F. de Savornin
Lohman, had meegedeeld dat de bond uit 370 leden bestond van wie maar liefst 248 lid waren van de
afdeling Amsterdam. De afdelingen in Rotterdam en Den Haag kwamen niet echt van de grond en een
poging om een afdeling in Den Bosch op te richten, zou volgens de secretaris worden tegengewerkt door
de rooms-katholieke geestelijkheid.162 Welke krant op dat moment het dichtst bij de waarheid zat, is
moeilijk te achterhalen. Wel kan worden geconstateerd dat in de daaropvolgende jaren niets meer over de
Dienstplichtbond is te lezen. Waarschijnlijk hadden de katholieke dagbladen gelijk met hun voorspelling
dat de bond een kortstondig leven beschoren zou zijn, en is de bond een zachte dood gestorven. De
jeugdige samenstelling van het bestuur en de eenzijdige oriëntatie op Amsterdam zijn hier mogelijkerwijs
debet aan. Het eerste enthousiasme bleek een storm in een glas water en van aanwijsbare invloed van de
Dienstplichtbond op de publieke opinie is geen spoor terug te vinden.
De overwegend uit katholieke kring afkomstige voorstanders van dienstvervanging lieten in de jaren
rond het debat over het wetsontwerp Bergansius overigens zelf ook door middel van een bond van zich
horen. Vooral de redactie van De Maasbode had geen goed woord over voor de plannen van de nota bene
katholieke minister Bergansius en stond aan de wieg van de Oranjebond. In De Maasbode van 22 februari
1889 kondigde de katholieke oud-onderwijzer Hermanus Martinus Werker de oprichting van deze antidienstplichtbond aan met de volgende woorden: ‘Wanneer de liberalen een idee hebben willen doorzetten,
dan richtten zij een bond op. Zoo hebben zij opgericht een Antidienstvervangingsbond. Geen mooi woord,
maar het zegt wat er bedoeld wordt. Daarom stel ik voor op te richten een Bond tot afschaffing der
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conscriptie’. De bond was voor een leger van vrijwilligers, maar in geval van conscriptie voor het behoud
van dienstvervanging. De Maasbode steunde dit beginsel omdat de oorspronkelijk defensieve houding:
het behoud van dienstvervanging, werd veranderd in een offensieve houding: het afschaffen van de
conscriptie voor iedereen, rijk of arm.163 Het initiatief werd in mindere mate ook onderschreven door de
andere belangrijke katholieke krant uit die tijd: De Tijd. De oprichter van de bond, de fanatieke katholiek
Werker, was niet alleen onderwijzer, maar in 1874 ook initiatiefnemer en tot 1905 redacteur van de Pius
Almanak en bovenal stond hij bekend als schrijver van ingezonden stukken in beide kranten.164 J. Witlox,
biograaf van H.J.A.M. Schaepman, de bekende priester-politicus en grondlegger van de katholieke
politieke eenheid, dichtte Werker zelfs een bepaald griezelige activiteit toe. Het regende volgens hem
ingezonden stukken die geschreven waren onder zijn naam of onder zijn pseudoniem mr.
Travailleur.165 De brieven die in deze dagen in beide katholieke dagbladen van zijn hand verschenen
zijn inderdaad niet te tellen. Werker was een typische vertegenwoordiger van het onder katholieken
levende idee dat het debat over dienstvervanging vooral diende te worden beschouwd als een
voortzetting van de schoolstrijd. Hij was zonder bezoldiging onderwijzer geweest aan de eerste
katholieke school in Haarlem. Ook had hij tal van brochures geschreven over het recht van de
katholieken om hun eigen onderwijs te verzorgen. In een van zijn vele brieven in De Maasbode
schreef hij over de relatie tussen school en dienstplicht: ‘In het nummer van 16 januari zegt de Nieuwe
Hollander: “Wij hebben ons derhalve op een persoonlijken dienstplicht met uitzonderingen voor te
bereiden.” Deze enkele woorden bevatten een groote ramp, en zijn het voorspel van een nog grootere.
Immers het streven naar algemeenen dienstplicht is het streven der Vrijmetselarij. Geen beter middel
om het volk ongodsdienstig te maken, kent zij naast de godsdienstlooze school, dan de kazerne’.166
Het begin van de Oranjebond was veelbelovend, maar net als de Dienstplichtbond bleek de bond van
Werker geen lang leven beschoren. Op 28 februari wist hij in De Tijd te melden dat zich binnen acht
dagen al meer dan 300 leden bij de bond hebben aangesloten. En al op 7 maart werd in het
Amsterdamse Frascati de oprichtingsvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering werd gekozen
voor de naam Oranjebond om hiermee duidelijk te maken dat de bond niets moest hebben van de
socialisten die om heel andere redenen de afschaffing van de conscriptie nastreefden. Na deze
algemene oprichtingsvergaderingen werden aparte afdelingen in Eindhoven en Rotterdam gevormd.
Zelfs was een speciaal lied voor de bond geschreven door de katholieke auteur Jan van der Lans en de
componist Jos Beltjens. De staat wordt hierin verbeeld als monster en draak die het volk van zijn
vrijheid berooft. Zo luidt de de tweede strofe: ‘Hoort ge ‘t? Zijn honger is nog niet verzadigd. Méér
eischt de Draak, die uw jongelingen vroeg. Op dan! Uw zonen, uw vrijheid verdadigd! Moedig
gesproken: Nu is het genoeg!167
Het waren heldhaftige woorden die uiteindelijk weinig uitwerking hebben gehad. Na de hoopvolle
eerste maanden ging het achteruit met de bond. In De Maasbode en De Tijd werden nog wel enkele
manifesten en ingezonden stukjes namens de Oranjebond gepubliceerd. Maar daar bleef het bij en de
bond stierf een langzame dood. Een belangrijke oorzaak voor de teloorgang was de voorzitter. Werker
deed in zijn fanatisme niet onder voor zijn collega oprichter van de Antidienstvervangingsbond, Van
Limburg Stirum. Hij was gelovig tot op het bezetene af en was een man van de confrontatie. Zelfs
binnen de katholieke gemeenschap werd hij beschouwd als een ‘drijver’ en al snel ontstond ruzie met
een mede-bestuurslid. Het karakter van Werker was waarschijnlijk ook een belangrijke reden waarom
het niet lukte de bond niet alleen uit katholieken te vormen en een breder politiek draagvlak te creëren.
Zo werden twee vooraanstaande vooruitstrevende liberale tegenstanders van persoonlijke dienstplicht,
Samuel van Houten en Jan Schepel, tevergeefs benaderd om de bond te steunen.168
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Had het landelijke debat naar aanleiding van het militiewetsontwerp Bergansius en het optreden van de
drie bonden voor en tegen dienstvervanging enig effect op het gedrag van de deelnemers op de
remplaçantenmarkt? Onderstaande grafiek laat zien dat de jaarlijkse percentages dienstvervangingen in
deze periode van politieke discussie niet daalden en dat veel leden uit de politiek-culturele elite die deze
discussie voerden – het kwam eerder al aan bod – bereid bleven hun eigen zonen van de dienstplicht te
vrijwaren. Het heftige debat over dienstvervanging dat in de periode 1870-1898 in parlement, pers en in
de volle rokerige zalen werd gevoerd, had blijkbaar weinig invloed op de dagelijkse praktijk van de
remplaçantenmarkt. Tussen 1880 en 1898 liet gemiddeld 19,4 procent van de dienstplichtigen zich
vervangen, een percentage dat hoger lag dan de gemiddelde 18,8 procent voor de hele periode 1818-1898.
De jaarlijkse percentages waren:
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De percentages over de verschillende provincies tonen vervolgens dat het streven van het katholieke
establishment naar behoud van dienstvervanging, zich niet vertaalde in een grote vraag naar
remplaçanten bij het katholiek bevolkingsdeel. Limburg bleef integendeel de provincie waarin veruit
de minste vervangingen plaatsvonden, terwijl het enthousiasme in de andere katholieke provincie
Noord-Brabant niet opvallend was.
Percentage dienstvervangers per provincie 1881-1898
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Net als de landelijke jaarlijkse percentages wijzen de percentages van de verschillende provincies erop
dat het landelijk debat dat de maatschappelijke bovenlaag in pers en parlement over
dienstvervangingsvraagstuk voerde, nauwelijks consequenties had voor de vraagzijde van de
remplaçantenmarkt. Andere factoren dan politieke en religieuze overwegingen als economische
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achterstand in het katholieke Zuiden, waren ook in deze periode van meer betekenis voor de vraag naar
remplaçanten.
Los van deze verschillen tussen de provincies toonden de landelijke percentage dienstvervangers
1881-1898 dat de remplaçantenmarkt in deze periode in trek bleef. De vraag dringt zich daarbij als
vanzelf op of de bovenlaag van de bevolking de dienstplicht vooral als een last bleef beschouwen en niet
als een morele plicht ten opzichte van volk en vaderland. Bleef de gegoede burgerij met andere woorden
ook in deze laatste jaren van de negentiende eeuw volharden in haar afwijzende houding ten opzichte van
de dienstplicht en stelde zij daarom zonder veel aarzelen dienstvervangers? Op het eerst gezicht lijkt het
aanhoudend gebruik van het remplaçantenstelsel niet te duiden op een welwillender houding ten opzichte
van de dienstplicht dan in de eerste decennia van de negentiende eeuw. Dit is echter een te snelle en te
eenvoudige constatering. Er was nog een aanbodzijde. Zoals eerder in dit hoofdstuk al is beschreven,
konden fluctuaties op de remplaçantenmarkt allerlei oorzaken hebben, die niet alleen de vraag naar
dienstvervangers maar ook hun aanbod bepaalden. In het navolgende zal blijken dat twee ontwikkelingen
in de laatste twee decennia dat dienstvervanging bestond, een belangrijke positieve invloed hadden op het
aanbod van remplaçanten: een nieuwe landbouwcrisis en de verdergaande professionalisering van de
bemiddelingsbranche.
6.10 De bemiddelingsbranche op het platteland
In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp uit 1898, dat het doodsvonnis van het
remplaçantenstelsel betekende, viel over de bemiddelingsbranche te lezen dat maatschappijen en
commissionairs slechts geldelijk voordeel zochten, en in de keuze van hun manschappen niet al te
nauwkeurig waren. Een nauwlettender toezicht zou prijsstijgingen betekenen en daarmee zou de
vervanging voor nog minder mensen zijn weggelegd.169 De regering zag blijkbaar ten behoeve van het
wetsvoorstel graag het negatieve vooroordeel bevestigd. Over de professionalisering van de
bemiddelingsbranche tijdens de laatste decennia van de negentiende eeuw werd met geen woord
gerept. De directeuren van de Algemeene Nederlandsche Militie-verzekering-maatschappij waren ‘not
amused’ en dienden een adres in. De opmerkingen in de memorie van toelichting: ‘meenden zij niet
onweersproken te mogen laten, omdat zij geheel en al in strijd is met de werkelijkheid; en stellen er
prijs op, dat ook de leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal beter worden
ingelicht’. Het zedelijk gehalte van plaatsvervangers was gewaarborgd dankzij het toezicht van de
maatschappij en het model veertien, het bewijs van goed gedrag dat de gemeente moest verstrekken.
Door alle voorschriften kon de persoon die als plaatsvervanger optrad niet anders zijn dan van goed
gedrag en de bewering van de regering in de memorie van toelichting waren niets dan een overblijfsel
van de situatie van voor de wet van 1861, toen het toezicht minder goed was geweest.170
De ANMVM had het recht om als woordvoerde van de branche op te treden. Het belangrijkste deel
van de remplaçantenmarkt was na 1887 in handen van de maatschappij gevallen. In het adres werd
zelfs gesproken van handel met een jaarlijks gemiddelde van ruim 1300 plaatsvervangers en
nummerverwisselaars (dus ongeveer twee derde van het totaal).171 Misschien waren de cijfers ten eigen
faveure wat aangedikt, maar niet alleen het aantal remplaçanten, ook de activiteiten van de
aandeelhouders buiten het terrein van de militieverzekering bevestigen dit positieve beeld. In 1888
besloten zij een tweede maatschappij op te richten: de levensverzekeringmaatschappij De Elf
Provinciën. Tot directeuren werden benoemd: Jacob Zeehandelaar en een van de actiefste
tussenhandelaren, Frederik W. Schaefers.172 Na de afschaffing van dienstvervanging in 1898 werd zij
omgevormd tot Eerste Nederlandsche Krijgsdienst- uitzet-, en levensverzekerings-maatschappij De Elf
Provinciën, die tot 1909 niet alleen levensverzekeringen afsloot, maar ook verzekeringen voor een
huwelijksuitzet of voor jongens die hun dienstplicht moesten vervullen.173 Naast de Elf Provinciën
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bleef ook een aantal andere verzekeringsmaatschappijen overigens na 1898 een verzekering aanbieden
waarmee ouders voor hun zoon een kapitaal veilig stelden voor als hij zijn dienstplichtige leeftijd
bereikte. Blijkbaar was deze vorm van verzekeren zo ingeburgererd geraakt en was het verlies voor
inkomensderving zo groot dat dergelijke verzekeringen nog een aantal jaren rendabel bleven. Ouders
gebruikten het geld niet langer om een dienstvervanger aan te stellen, maar om financiële tegenvallers
te dekken die ontstonden als een zoon zijn baan of opleiding als gevolg van de militaire dienstplicht
moest stopzetten.

Een affiche van een Onderlinge Verzekering Maatschappij die zich onder andere richtte op ‘Militie-onkosten’:
Juventus, opgericht in 1880 en gevestigd in Amsterdam. Stadsarchief Rotterdam.

De toonaangevende positie van de ANMVM was niet alleen te danken aan het aantal contracten dat de
maatschappij wist af te sluiten, maar ook aan haar streven de bedrijfstak van binnenuit te hervormen.
In een prospectus uit 1888 stond te lezen dat de maatschappij de concurrentie in de branche wilde
verminderen om op die manier het grote verloop onder de militieverzekeraars terug te dringen en meer
solide verzekeringen aan te bieden. De goede naam van de tussenhandel was in het verleden, toen de
militieverzekeraars vaak nog individueel opereerden en doorgingen voor bloedhandelaren, te grabbel
gegooid. De een staakte zijn betalingen, de ander vertrok met de noorderzon en een derde werd
veroordeeld wegens valsheid in geschrifte. De onhoudbare concurrentie en het gebrek aan moraliteit
hadden de vervanging bij de nationale militie een slechte reputatie bezorgd en dat was volgens de
stellers van de prospectus ten onrechte. In de prospectus stond te lezen dat sommige
verzekeringskantoren inmiddels veel ten goede hadden gekeerd maar dat zij door hun geïsoleerde
positie niet in staat waren het kwaad met wortel en tak uit te roeien. De voortdurende misstanden
rechtvaardigden het landelijke initiatief dat de ‘meest solide en waarborg gevende elementen’ hadden
ondernomen.174 Het was natuurlijk uit reclameoverwegingen dat de oprichters van de ANMVM een
dergelijk nadruk legden op de ideële kant van de onderneming. Toch is al eerder gebleken dat de
activiteiten van de onderneming en haar voorgangers er wel degelijk op hun manier voor hadden
gezorgd dat alle amateurisme, onbetrouwbaarheid en kleinschaligheid, die de handel zo lang hadden
gekenmerkt, naar de achtergrond waren verdrongen.
Niet alleen de initiatiefnemers waren optimistisch gestemd over de ANMVM, ook van buiten de
maatschappij waren positieve geluiden te horen. Zo juichte de redactie van De Verzekeringsbode ‘deze
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zaak van ganscher harte toe’.175 In een verslag over de oprichtingsvergadering werd de lezer met
vreugde gemeld: ‘Eene Algemeene Verzekering-Maatschappij derhalve, waarin alle solide elementen,
in het vak der dienstvervanging handelende, werden opgenomen, mag door alle belanghebbenden
worden aangemerkt als een hecht bolwerk tegen iedere teleurstelling en tekortkoming in aangegane
verplichtingen ten deze’.176 De maatschappij had als bedrijfsvorm een naamloze vennootschap
gekozen. De drie directeuren: J.J. Herens, oud-directeur van De Eendracht, Jacob Zeehandelaar, de
tussenpersoon uit Drenthe, en zijn broer Israel Abraham, werden belast met het dagelijks bestuur en
het beheer van de vennootschap. De keuze van deze heren kon ook de goedkeuring van De
Verzekeringsbode dragen. In het stuk over de oprichtingsvergadering stond te lezen: ‘De
omstandigheid dat de heer J.J. Herens, wiens naam sedert vele jaren in dezen tak van Verzekering met
eere is bekend, met (bijna) algemeene stemmen werd benoemd tot Algemeen Voorzitter-Directeur,
alsmede de Heeren I.A. Zeehandelaar en J. Zeehandelaar tot Directeuren, mag ongetwijfeld bijdragen
ter verzekering van den goeden waarborg, een ieder aangeboden, om zijne belangen in de
onderwerpelijke zaak voor ’t vervolg op de meest nauwgezette wijze zien behartigd’.177
Het bleef bij de ANMVM niet alleen bij mooie partijdige woorden in hun eigen prospectus en een blad
dat opkwam voor de belangen van de beroepsgroep. De vertegenwoordigers van de maatschappij in de
provincies dienden zich wat betreft hun doen en laten te houden aan een door de algemene vergadering
van aandeelhouders vastgesteld reglement. Als zij dat niet deden, kon ze dat op een fikse boete komen
te staan. Zo moesten de aandeelhouders al tijdens een van de eerste algemene vergaderingen in 1888
bestraffend optreden tegen H.J. Dammerman, een vertegenwoordiger-aandeelhouder uit Arnhem. Hij
kreeg een boete van 3000 gulden opgelegd omdat hij zowel de akte van oprichting als het
huishoudelijk reglement had ontdoken. En bovendien werd de wenselijkheid van een verplaatsing naar
een andere stad uitgesproken.178
Als reactie op het grootscheepse initiatief van de ANMVM werden na 1888 meer naamloze
vennootschappen opgericht die zich met militieverzekeringen gingen bezighouden.179 Een aantal
ondernemingen beweerde dezelfde ideële motieven voor ogen te hebben als de stichters van de
ANMVM. Ook zij zeiden met hun bestaan vooral een bijdrage te willen leveren aan een verdere
beteugeling van de kwalijke praktijken waarvan buitenstaanders de militieverzekeraars beschuldigden.
Achter deze fraaie woorden gingen natuurlijk zakelijke motieven schuil. Maar het accent op de ideële
kant van het gebeuren is wel opvallend. De maatschappijen legden als opvolgers van handelaren in
remplaçanten die nog niet zo lang daarvoor als bloedhandelaren of zielverkopers door het leven
gingen, kennelijk graag de nadruk op moraal en ethiek. De directie van een in 1892 opgerichte
naamloze vennootschap de Eerste Hollandsche Militie Verzekering Maatschappij, gaf bijvoorbeeld net
als de ANMVM als belangrijk argument om zich met militieverzekeringen in te laten: ‘Om nu te
trachten aan al de wanverhoudingen een gewenscht einde te maken en in het gehalte degenen, die zich
met de bezorging van plaatsvervangers en nummerverwisselaars bezighouden, verbetering te brengen,
alsmede om een en ander op betere grondslagen te vestigen, waardoor belanghebbenden zéér zeker
gebaat zullen zijn’.180
Maar de directie van de Eerste Hollandsche Militie Verzekering Maatschappij was ook om een minder
vleiende reden door de ANMVM geïnspireerd. De directeuren vonden dat de monopoliepositie die de
maatschappij van Herens en de Zeehandelaren had verworven tot hoge prijzen leidde, terwijl
tegelijkertijd de vergoedingen voor remplaçanten laag werden gehouden.181 Deze klacht werd meer
gehoord. Zo kwam een correspondent voor het dagblad De Telegraaf in Drenthe een paar maanden
voor de afschaffing van dienstvervanging met een stuk over de remplaçanten in deze provincie die tot
zijn spijt sinds 1888, en dat jaartal zal niet toevallig zijn gekozen, minder geneigd waren voor het vak
te kiezen. Hij schreef: ‘In oostelijk Drenthe is in de laatste kwarteeuw de animo voor plaatsvervanging
of nummerverwisseling bij den militairen dienst zeer toegenomen. De arbeidende standen zijn steeds
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in zielental toegenomen, en de zucht om door plaatsvervanging eenige honderden guldens te
verdienen, waardoor men zich later een perceel gronds met eene eigen woning heeft kunnen
aanschaffen, deed de aanbieding van remplaçanten uit deze streken steeds groter worden. Het
platteland van Drenthe heeft dan ook een ruim aandeel geleverd voor de plaatsvervanging bij de
nationale militie. In de laatste jaren is daarin een aanmerkelijke verandering gekomen. Waren de
prijzen der remplaçanten, van de jaren 1870-1888, die tot f 500 en hooger, staande gebleven, dan zou
er ongetwijfeld nog veel animo daarvoor bestaan (…) nu echter de gehele “remplaçantenhandel” in
handen van daartoe opgerichte maatschappijen is overgegaan, zijn de prijzen tot op de helft
verminderd, en menig jongmensch, met goede voornemens voor de toekomst, komt er minder toe dan
vroeger om zich voor zulke lage prijzen voor zulk een dienst te verbinden’.182
De vraag of de correspondent in Drenthe gelijk had met zijn stukje over het animo en de prijzen in
Drenthe, is te beantwoorden aan de hand van notariële archieven uit het westen van het land. De
maatschappijen hadden immers ieder hun vaste notaris. In de archieven van deze notarissen zijn de akten
terug te vinden met de namen en woonplaatsen van remplaçanten en de bedragen die zij ontvingen. De
akten tonen dat het rekruteringsgebied van de bemiddelingsbranche inmiddels heel Nederland omvatte en
dat er in de jaren 1870 een belangrijke verschuiving in het aanbod van dienstvervangers was opgetreden.
Veel van de plaatsvervangers die in het westen van het land dienden, waren afkomstig uit de
landprovincies. De woonplaatsen van de remplaçanten die bij de notaris hun handtekening of kruisje
onder de akten zetten, waren opvallend vaak kleine dorpen op het platteland in het oosten en zuiden van
het land.
Het toenemende aandeel van de plattelandbewoners had een belangrijke economische oorzaak. Sinds het
eind van de jaren 1870 teisterde een nieuwe landbouwcrisis het land. Er kwamen vooral uit Amerika grote
hoeveelheden graan op de West-Europese markt, die tot scherpe prijsdalingen leidden. Het aantal
arbeidsplaatsen in de landbouwsector daalde snel door de verminderde inkomsten en omdat de boeren
versneld overgingen tot mechanisatie en rationalisatie om de crisis het hoofd te bieden. Vooral veel losse
arbeidskrachten waren genoodzaakt andere bestaansmiddelen te zoeken en waar waren die beter te vinden
dan in de stad. Een grote migratiestroom van landarbeiders en boeren naar de steden begon in die tijd
vorm te krijgen.
De landbouwcrisis was gunstig voor de agenten van militiemaatschappijen waar zich boerenzoons in
steeds grotere getale meldden. Voor een groeiende groep werkloze jonge landarbeiders en boeren won
de hoge premie en de zoektocht naar een ander bestaan het van de angst voor het kazerneleven in de
stad.183 Het kantoor van de Haagse notaris W.J.M. de Bas, de notaris die de akten van
plaatsvervanging namens De Eendracht en later de ANMVM in de Haagse regio verzorgde, werd in de
maand april door veel plattelanders bezocht. De dag van ondertekening van de akte moet een speciale
gebeurtenis zijn geweest. De wachtkamer van zijn kantoor in de Wagenstraat 32, een levendige straat
en slagader van de Haagse joodse buurt, zat vol met toekomstige plaatsvervangers die net misschien
wel een eerste verre treinreis naar de stad achter de rug hadden.184 Zo zetten op 13, 14 en 15 april 1875
twintig Groningers en dertien Friezen hun handtekening of kruisje onder een akte die hun
plaatsvervanger maakte voor een persoon uit de Haagse regio. Deze laatste hoefde zelf niet te
verschijnen omdat een vertegenwoordiger van de militieverzekeringsmaatschappij namens hem
ondertekende. In totaal werden bij De Bas dat jaar eenenzestig akten van plaatsvervanging door De
Eendracht afgesloten.185 Een meerderheid van de plaatsvervangers was dus afkomstig uit een van de
twee noordelijke provincies. De bedragen die de toekomstige plaatsvervangers ontvingen, lagen tussen
de vijfhonderd en vijfhonderdvijftig gulden. Deze bedragen werden niet in een keer, maar in termijnen
uitbetaald.
Het transport van deze toekomstige plaatsvervangers en de verzorging van de manschappen na de
ondertekening van hun akten zal in die tijd heel wat van het organisatievermogen van de
militiemaatschappijen hebben gevergd. De mannen tekende half april en de aflevering bij het korps
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vond begin mei plaats. Ze moesten dus twee weken worden verzorgd. Het is daarnaast waarschijnlijk
dat de maatschappij de mannen als groep naar de stad vervoerde. Het ene jaar was er namelijk een
concentratie van plaatsvervangers uit noordelijke provincies, het andere jaar kwamen ze uit het oosten
en een volgend jaar uit het zuiden van het land. Zo waren in 1880 de Limburgers aan de beurt. De
wachtkamer van het kantoor van De Bas in de Wagenstraat zat vol met toekomstige Limburgse
plaatsvervangers die net een verre treinreis achter de rug hadden. Deze treinreis was pas sinds 1866
mogelijk toen de verbinding met het Westen tot stand kwam doordat spoorlijn van Venlo naar
Eindhoven in gebruik was gesteld.186 Bij de Haagse notaris sloten eenendertig mannen uit de
provincie, als Hendrik Kleijnen, dienstknecht te Amby en Hubertus Gerardus Wetzels, dagloner te
Margraten, hun handtekening of kruisje onder een akte die hen plaatsvervanger maakte voor een
persoon uit de Haagse regio. Zij ontvingen voor hun diensten over het algemeen een bedrag dat nog
steeds tussen de vijfhonderd en zeshonderd gulden lag. Ruim vijftien jaar later meldden de
Drentenaren zich weer in Den Haag. In 1896 bezochten negenentwintig mannen uit de provincie het
kantoor van de notaris om met de ANMVM zaken te doen. Zij ontvingen in de meeste gevallen 325
gulden.187 De eerder geciteerde correspondent van De Telegraaf had dus gelijk. Veel van de
plaatsvervangers kwamen van het platteland en het gemiddelde bedrag dat de plaatsvervangers
ontvingen, was gedaald van ongeveer 500 gulden naar ongeveer 325 gulden.
Er zijn nog twee andere bronnen die de jaarlijkse volksverhuizing onderstrepen. In de archieven van de
provincies Utrecht en Overijssel zijn registers van plaatsvervanging en nummerverwisseling bewaard
gebleven: in Utrecht voor de hele periode 1870-1898 en in Overijssel over de jaren 1894,1896 en
1898.188 In Utrecht was een minderheid van 47 procent van de in totaal 2397 plaatsvervangers
afkomstig uit de eigen provincie en de rest van daarbuiten. Een opvallend percentage van 13,7 procent
was afkomstig uit de toch niet naast de deur gelegen provincie Limburg.
Herkomst plaatsvervangers voor miliciens uit Utrecht 1870-1898
Utrecht
Gelderland
Limburg
Overijssel
Drenthe
Friesland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Groningen
Noord-Brabant
Zeeland

Hoe was de situatie in Overijssel? Als het goed is zal de mobiliteit daar minder zijn geweest omdat er
in deze landbouwprovincie genoeg plaatsvervangers voorhanden waren. Een inventarisatie van de
woonplaatsen van de plaatsvervangers in deze provincie levert het volgende resultaat:
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Herkomst plaatsvervangers voor miliciens uit Overijssel 1894, 1896 en 1898
Overijssel
Gelderland
Noord-Holland
Groningen
Friesland
Drenthe
Zuid-Holland
Utrecht
Limburg
Zeeland
Noord-brabant

Ook in Overijssel was in deze jaren een minderheid van 38,7 procent van de plaatsvervangers
afkomstig uit de eigen provincie. Maar er is een belangrijk verschil: maar liefst 41,8 procent kwam uit
de grensprovincies en het niet ver gelegen Groningen. Het aandeel uit het westen en het zuiden van het
land was te verwaarlozen met als kleine uitzondering Noord-Holland dat negenentwintig
plaatsvervangers leverde van wie er zestien uit Amsterdam kwamen. Hoewel het platteland de
belangrijkste leverancier van remplaçanten werd, bleef ook onder fabrieksarbeiders, werklozen en
(oud) militairen uit de grote steden natuurlijk interesse voor het metier bestaan.
Een vierde bron die onderschrijft dat in deze jaren vooral plaatsvervangers in de landprovincies
makkelijk waren te vinden, is het al eerder gebruikte archief van de notaris I.W.H. Haenen uit
Maastricht. In de geraadpleegde 132 akten van plaatsvervanging die de ANMVM tussen 1880-1898
voor Limburgse dienstplichtigen liet opstellen, kwamen slechts drie personen voor die buiten de
provincie waren geworven.189 Het Limburgse platteland, dat zoals eerder is geconstateerd een relatief
hoog percentage jongens kende dat vrijlootte en waar daardoor latent veel remplaçanten beschikbaar
waren, was daadwerkelijk een belangrijke leverancier van plaatsvervangers geworden.
Het grote aanbod op het platteland betekende overigens niet dat de vraag naar remplaçanten onder de
boeren wegzakte. Veel van de geremplaceerden uit de Haagse regio van notaris De Bas waren
bijvoorbeeld afkomstig uit de landelijke gebieden rondom Den Haag waar rijke veehouders en tuinders
woonden. In deze gebieden, van Maassluis in het zuiden, naar Zoetermeer in het westen, tot
Voorschoten in het noorden, die samen met Den Haag en Delft het eerste militiedistrict van ZuidHolland vormden, stelde tussen 1881 en 1890 maar liefst 31,5 procent van de dienstplichtigen een
remplaçant en daarvan was 57,2 procent in de primaire sector werkzaam. De rijke veeboeren rond de
steden in het Westen konden zich ondanks de landbouwcrisis blijkbaar nog een dienstvervanger
veroorloven. In de steden van het district, Den Haag en Delft, lag het gemiddeld percentage
vervangingen tussen 1881 en 1890 met respectievelijk 19,8 procent en 21,3 procent beduidend lager.190
Het bleef niet onopgemerkt dat zoveel plattelanders op zowel de vraag- als de aanbodzijde van de
remplaçantenmarkt actief waren. In het zuiden van het land werden hun belangen in 1896 geheel
volgens de tijdgeest verwoord door een belangenorganisatie: de Noordbrabantsche Maatschappij van
Landbouw. In een adres aan de koningin-regentes Emma pleitte de maatschappij voor een
staatsvergoeding aan armlastige gezinnen waarvan een zoon in de militie moest dienen. Onder die
gezinnen bevonden zich kleine landbouwers die door zware arbeid en ontberingen in hun
levensonderhoud moesten voorzien en daardoor moeilijk een zoon konden missen. De militieplicht
was voor hen een last die dubbel zwaar woog, en, aldus de Maatschappij: ‘Bij deze belasting in natura
of arbeid, ten algemeenen nut gevorderd wordende, wordt geen rekening gehouden met de draagkracht
der belastingplichtigen (…) Die onbillijkheid mag als de voornaamste oorzaak worden beschouwd
189
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waardoor - wat steeds is aangemerkt als een der eerste plichten van alle ingezetenen - niet populair is
geworden. Niet alleen het gehalte des legers, maar ook de welvaart van den boerenstand lijden
daaronder: het gehalte des legers, omdat de dienstvervanging der zonen van landbouwers schier regel
is geworden (… ) de welvaart der kleine landbouwers, omdat zij zich vaak in schulden steken of zich
van het hoognodige kapitaal in hun bedrijf moeten ontdoen ter voorziening in de dienstvervanging
hunner zonen, wier arbeidskracht zij anders moeten missen’.191
In de eerste decennia van de negentiende eeuw bleek het moeilijk om te bepalen in welke mate sociale,
economische, militaire of politieke factoren invloed hadden op de fluctuaties in de jaarlijkse
percentages remplaçanten. Zo was het lastig aan te tonen in hoeverre er in de negentiende eeuw een
wisselwerking bestond tussen de economische conjunctuur en het reilen en zeilen van de
remplaçantenhandel. Voor het midden van de jaren 1840 waren er bijvoorbeeld aanwijzingen dat de
landbouwcrisis voor een groter aanbod van manschappen van het platteland zorgde, maar de bronnen
gaven geen ondubbelzinnig beeld. In de laatste decennia van de negentiende eeuw lag dat anders. De
notariële archieven en de provinciale registers uit Utrecht en Overijssel maakten duidelijk dat er door
de landbouwcrisis in deze jaren een (verdere) verschuiving optrad in het aanbod van plaatsvervangers
van de stad naar het platteland. De crisis zorgde ervoor dat grote groepen landarbeiders en boeren op
zoek gingen naar alternatieve middelen van bestaan. De bemiddelingsbranche greep haar kans met
dank aan de wet van 1861 die de provinciegrenzen voor plaatsvervanging had geopend. Fusies en
samenwerkingverbanden met agenten in het hele land maakten uitwisseling tussen geremplaceerden en
plaatsvervangers uit de verschillende provincies op grote schaal mogelijk. Een belangrijk verschil met
het midden van de jaren 1840 was dat de branche toen als gevolg van de militiewetgeving alleen
kleinschalig kon opereren.
De modernisering van de bemiddelingsbranche droeg bij tot de voortdurende hoge jaarlijkse
percentages dienstvervangingen in de laatste decennia van de negentiende eeuw. Het aanbod van
remplaçanten van het platteland nam aanzienlijk toe. De vele plattelandsarbeiders en keuterboeren die
in deze tijd zonder werk kwamen te zitten, waren om een aantal redenen een makkelijke prooi voor de
tussenhandel. Ten eerste waren er economische motieven: plaatsvervanging bleek een belangrijke
alternatieve bron van inkomsten. Ten tweede zetten plattelanders makkelijker hun angst voor de
‘ongodsdienstige’ kazerne met zijn verlokkingen van de stad opzij dankzij moderne uitvindingen als
de trein en de tram, die het eenvoudiger maakten om de weg naar de stad te vinden dan in het begin
van de eeuw. Ten derde raakten de plattelanders via het onderwijs en de moderne massamedia beter
bekend met het leven buiten de eigen omgeving en werd de angst ervoor daardoor minder. Tenslotte
kwamen steeds meer bewoners van het platteland in aanraking met de dienstplicht door het
toenemende aantal plaatsvervangers dat daar vandaan kwam. Zij vertelden hun belevenissen op straat,
in het stamcafé of tijdens de regionale markt- en kermisdagen. Voor de plaatsgenoten die de kazerne
nooit hadden gezien, kwam de dienstplicht op deze manier dichter bij huis.
Aan de vraagzijde had de groeiende kritiek in parlement, pers en leger op het eerste gezicht weinig
invloed op de deelnemers. De percentages bleven immers hoog. Toch was er bij de elite een langzame
omslag in het denken over het persoonlijk vervullen van de diensplicht te constateren, wat bleek uit het
oprichten van de twee bonden waarvan de leden afschaffing van de dienstvervanging
propagandeerden. Bij de ADVB gebeurde dat passief door middel publicatie van petities en brochures
die de politieke top en de elite die gebruik maakte van het remplaçantenstelsel zouden moeten
overtuigen. Bij de Dienstplichtbond voegden de jonge leden de daad bij het woord en zij beloofden
elkaar zelf de dienstplicht te vervullen. De bonden hadden uiteindelijk weinig invloed op de vraag naar
remplaçanten omdat de ADVB door zijn conservatieve manier van propaganda voeren geen ingang
vond bij de middenklasse en de Dienstplichtbond vooral een jonge Amsterdamse rebellenclub bleek,
die in goede bedoelingen bleef steken. De bonden bereikten nauwelijks de middenlagen in de
samenleving, die belangrijke afnemers waren op remplaçantenmarkt, en voor wie de dienstvervangers
door het grote aanbod en de professionalisering van de bemiddelingsbranche dichter binnen
handbereik kwamen. Zelfstandige boeren, ambachtslieden, ondernemers, ambtenaren en
kantoorbedienden bleken beter dan daarvoor in staat om via kunstgrepen, betaling in termijnen of
verzekeringen een remplaçant te bemachtigen. Op deze manier laat het functioneren van de
remplaçantenmarkt zien dat de stabiele percentages jaarlijkse dienstvervangers geen aanwijzing
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hoeven te zijn voor een onveranderlijke tegenzin in de dienstplicht. Er waren daarvoor in de laatste
decennia van de negentiende eeuw binnen en buiten de bemiddelingsbranche te veel bewegingen
gaande die het aanbod van remplaçanten belangrijk stimuleerden. De remplaçant was voor een steeds
grotere groep burgers betaalbaar geworden.
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7. De dienstijd in en buiten de kazerne
7.1 Diensttijd en persoonlijk leven
In de inleiding is het al opgemerkt en de vorige hoofdstukken bevestigden het: het verlangen om aan
de dienstplicht te ontsnappen, leefde in de negentiende eeuw onder brede lagen van de bevolking. De
leden uit de minder welgestelde bevolkingsgroepen gaven hier blijk van door hun verdriet te
verdrinken tijdens de door hen als uiterst spannend ervaren lotingen, of door te proberen met illegale
pogingen de uitkomst van het rekruteringsproces te beïnvloeden, zoals door manipulatie van lotingen,
inschrijvingen, vrijstellingen en afkeuringen. De maatschappelijke elite en een groeiende
koopkrachtige middencategorie van winkeliers, zakenlieden en kantoorbedienden gebruikten bij
voorkeur een legale uitvluchtmogelijkheid: het remplaçantenstelsel.
In beide gevallen waren er grenzen die werden opgezocht maar niet overschreden. Zo bleken een
vroeg huwelijk en buitenlandse zeevaart uitvluchtroutes voor minder gefortuneerde lotelingen die
nauwelijks als zodanig werden benut. Daarvoor waren het stappen die te ingrijpende gevolgen hadden
voor de persoonlijke toekomst van de lotelingen. Het was mooi meegenomen als ze de dienstplicht
ontliepen, maar de keuze voor het ruime sop of het huwelijksbootje zal er nauwelijks rechtstreeks op
zijn gebaseerd. Voor de meer gefortuneerde lotelingen lag de grenslijn tussen wel of niet in dienst
gaan op de remplaçantenmarkt. Hun handelen werd voor een belangrijk deel bepaald door factoren
buiten hen om als de (dreiging van) oorlog, de wetgeving en economische conjunctuur, die de
grenslijn in de ene of andere richting lieten verschuiven. Zo waren de afwegingen om in vredestijd een
remplaçant te nemen anders dan in tijden van oorlog. Het conflict met België zorgde ervoor dat een
periode onder de wapenen meer risico met zich meebracht en de prijzen werden daardoor opgedreven.
De soepele wetgeving na 1861 leidde er andersom toe dat dienstvervanging makkelijker werd en dat er
door de komst van landelijk opererende militiemaatschappijen nog nauwelijks kans was op desertie of
afpersing door remplaçanten. Het gevolg was dat het jaarlijks percentage vervangingen ondanks de
groeiende kritiek op het remplaçantenstelsel niet noemenswaardig daalde. Ook bleken fluctuerende
prijzen van landbouwproducten van invloed op de vraag naar remplaçanten omdat bijvoorbeeld de
koopkracht van de rijke herenboeren erdoor daalde of steeg. Factoren van buitenaf waren belangrijk
voor het handelen van welgestelde lotelingen die een remplaçant wensten. Evenals bij de minder
gegoede lotelingen speelden daarnaast persoonlijke overwegingen hun onvermijdelijke rol. De kosten
van een remplaçant werden afgewogen tegen het tijdelijke verlies van een loopbaan of studie en de
diensttijd binnen en buiten de kazerne die daarvoor in de plaats kwam.
De nadelige gevolgen van de dienstplicht ondervonden arme en rijke lotelingen ieder op hun eigen
manier. De oorzaak was echter wel dezelfde: de zwaarte van de diensttijd. In dit hoofdstuk zal de
aandacht uitgaan naar de gevolgen die de diensttijd – de periode van de eerste gang door de
kazernepoort tot het definitief afzwaaien vijf jaar later – had voor het dagelijks leven. Aan de hand van
verzoekschriften om van de dienstplicht te worden ontslagen en getuigenissen van beroepsmilitairen
en dienstplichtigen over het leven tussen de hoge kazernemuren zal beschreven worden hoe de wereld
van de jonge rekruut eruitzag tussen leeftijdgenoten uit onbekende dorpen en steden en oudere
plaatsvervangers die al veel van de wereld hadden gezien. Ook zal de vraag aan bod komen welke
veranderingen in de loop van de eeuw in het leven van de jonge rekruten binnen de kazerne optraden
en of die een positieve uitwerking hadden op de beeldvorming over de dienstplicht. Maar het
kazerneleven was niet de enige beproeving waar de ingeloten jongens mee te maken kregen. De
beperkingen die de dienstplicht oplegde, hielden niet op als de milicien verlof kreeg om de kazerne te
verlaten. De milicien bleef nog een aantal jaren dienstplichtig en hij en zijn omgeving kregen ook deze
jaren met de militiewetgeving te maken. De verlofganger kon voor herhalingsoefeningen worden
opgeroepen, kreeg te maken met jaarlijkse inspecties waar hij voor op moest draven en mocht niet
trouwen of emigreren. Deze gevolgen wogen misschien wel even zwaar voor studie, loopbaan, gezinsen kerkelijk leven als de eigenlijke dienst in de kazerne. De bezwaren die onder lotelingen,
verlofgangers en hun omgeving over de dienstplicht leefden, zullen in het navolgende nader worden
verklaard aan de hand van een analyse van de verschillende manieren waarop de dienstjaren binnen en
buiten de kazerne het dagelijks leven van dienstplichtigen en hun omgeving konden beïnvloeden.
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7.2 Het kazerneleven in brochures en krantenartikelen
In de periode 1888-1891, toen de politieke strijd over de afschaffing van dienstvervanging een
hoogtepunt bereikte, zijn veel brochures en krantenartikelen verschenen die aandacht schonken aan het
leven in de kazerne.192 De publicaties waren vaak politiek gekleurd. Zo waren de kazerne-ervaringen
die de neerlandicus G. Kalff in 1889 opschreef in het literaire tijdschrift De Gids en een jaar later in de
brochure Persoonlijke dienstplicht. Herinneringen en Wenken, vooral bedoeld om zijn steun aan de
anti-dienstvervangingsbeweging kracht bij te zetten.193 Kalff, een liberaal met sterke nationalistische
gevoelens, wilde zijn lezers doen geloven dat hij in dienst was gegaan uit vaderlandliefde en dat de
omgang met lagere kringen hem niet hinderde. Zijn biograaf, L.H. Maas, vergeleek de brieven die
Kalff schreef als dienstplichtige in de jaren 1870 met zijn brochure over de dienstplicht uit 1890 en
constateerde dat het wel meeviel met het patriottisme van de jonge Kalff. Hij had met schaamte en
tegenzin zijn dienstplicht vervuld en het liefst een vrijstelling gehad of anders een dienstvervanger
genomen, maar door geldgebrek was hij niet tot dit laatste in staat geweest. In de loop der jaren werd
Kalff een voorstander van de persoonlijke dienstplicht en verzweeg hij zijn aanvankelijke tegenzin. Hij
gebruikte zijn ervaringen in de kazerne integendeel om jongeren uit de betere kringen aan te moedigen
zelf hun dienstplicht te vervullen.194
Een volgende auteur die zelf zijn dienstplicht had vervuld en de aandacht wist te trekken, had een heel
andere achtergrond. Het was de jonge Groningse (radicaal) socialist en propagandist Tjerk Luitjes. Hij
was vanaf 25 september 1890 onder het pseudoniem Travailleur verantwoordelijk voor een reeks van
twaalf Militaire Brieven in het partijblad van de Sociaal-Democratische Bond van Domela
Nieuwenhuis: Recht voor Allen. De twaalf artikelen, die de grondslag vormden voor zijn in eigen kring
goed ontvangen brochure Mijn diensttijd als Milicien, waren gebaseerd op de ervaringen die hij in
1887 en 1888 als dienstplichtige had opgedaan.195 Luitjes had in de lijn van wat toen gebruikelijk was
onder jonge socialisten zijn politieke voorkeur in de kazerne niet onder stoelen of banken gestoken.
Bovendien had hij in militair uniform politieke bijeenkomsten bezocht. Het was hem op cachot en een
overplaatsing van Den Haag naar Maastricht komen te staan.196 Een paar jaar later vond de felle
antimilitarist trouwens dat zijn optreden eigenlijk niet helemaal geslaagd was geweest. Het linksradicaal verzet tegen dienstplicht en oorlog was langzaam verschoven van socialistische propaganda in
de kazerne naar dienstweigeren. Als Luitjes in 1899 zijn keuze had kunnen maken, dan had hij liever
in de gevangenis vertoefd dan in de kazerne.197 Het zal niet verwonderen dat de (radicaal) socialist en
antimilitarist Luitjes het soldatenleven afschilderde als strijdig met de sociale beginselen: jonge
onschuldige arbeiders en boeren leefden in de kazernes onder erbarmelijke omstandigheden, werden
tegen hun zin tot drank en bordelen verleid en zonder aanleiding vernederd door hun superieuren. De
kazernes moesten verdwijnen, schreef hij in zijn slotbeschouwing: ‘Dat zij die oorlog maken en tot
nog toe ons gebruiken als gewillig slachtoffers, zelf gaan vechten. Al blijf er van dat ras niemand over,
wij zouden niet klagen. Maar men moet ons te huis laten, wij hebben iets nuttigers te doen. (…) Weg
met de kazernes, - juichend zullen wij de vlammen begroeten die ze zullen verslinden, tegelijk met de
kleingeestigheid die er huist.’198
De geschriften van de (radicaal) socialist en antimilitarist Luitjes en de liberaal met nationalistische
ideeën Kalff zijn twee voorbeelden van de tegenstrijdige belangen die de opgetekende herinneringen
van deze twee ex-dienstplichtigen dienden. Deze paradox gold eveneens voor de confessionele auteurs
192
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die zich in deze tijd over het kazerneleven uitlieten. Het is daarbij opvallend dat in de discussie over
dienstvervanging zowel de antirevolutionairen als de katholieken het militaire leven ten eigen faveure
afschilderden als mensonterend en godslasterend. De katholieken, tegenstanders van persoonlijke
dienstplicht, zagen de kazernes als ‘poelen des verderfs’ waarvan de beschaafde gelovige burger door
middel van het stellen van een plaatsvervanger of nummerverwisselaar diende te worden gevrijwaard.
De meeste antirevolutionairen geloofden dat invoering van de persoonlijke dienstplicht het leger meer
maatschappelijk aanzien zou geven omdat het dan niet langer uit mannen uit de onderste lagen van de
samenleving zou bestaan. Er zou daardoor meer aandacht komen voor verbeteringen in het ruwe
kazerneleven waar God noch gebod gold. De dienstplicht zou op deze manier voor de welgestelde
burgers aanvaardbaar zijn en dienstvervanging onnodig.
Voor de jaren 1890 was er overigens incidenteel door (oud) militairen al over het kazerneleven
geschreven. Ook in deze geschriften waren de schrijvers niet onbevooroordeeld als zij uit
beroepsbelang schreven dat het soldatenleven dankzij de straffe hand van de onder-officieren lang zo
slecht niet was, of juist slechte leefomstandigheden aan de kaak stelden om hervormingen te
bepleiten.199 In de jaren van het debat rond de legerwet Bergansius gingen de militaire auteurs door de
golf van negatieve publiciteit vooral de goede kanten van de kazerne accentueren. De kazerne was
geen damesinstituut, maar grove misstanden kwamen nauwelijks voor en de laatste jaren had de bouw
van nieuwe kazernes voor verbeteringen gezorgd. Het kazerneleven liet wellicht wel wat te wensen
over, maar dat kwam dan door de plaatsvervanging die het niveau omlaag haalde en ervoor zorgde dat
de bevolking zich weinig van het lot van de militairen aantrok.200
Ondanks hun verschillende politieke of godsdienstige invalshoeken en de tegengeluiden uit het
militaire kamp, brachten de niet-militaire auteurs in dagbladen en brochures of boekjes een tamelijk
eensluidend beeld naar voren van een grof en daarnaast geestdodend kazerneleven. Er zou nauwelijks
vertier zijn voor de dienstplichtigen die waren overgeleverd aan de willekeur van hun superieuren.
Buiten de kazerne was het trouwens niet veel beter met de dienstplichtigen gesteld. Hier lonkten
publieke vrouwen en kroegbazen naar de onbedorven jongemannenzielen die vermaak buiten het
onplezierige leven in de kazernes zochten. Een andere overeenkomst tussen de verschillende auteurs
was dat zij veelal dezelfde aspecten en rituelen van het soldatenleven beschreven en dat een ironische
toon daarbij de voorkeur had. De getuigenissen zijn om al deze redenen weliswaar niet altijd even
betrouwbaar, maar werpen desalniettemin een licht op het kazerneleven van de dienstplichtige
lotelingen. Zij illustreren namelijk ieder vanuit hun eigen perspectief de verschillende aspecten en
rituelen die het soldatenleven kenmerkten. Bovendien moet niet worden vergeten dat een brede
bevolkingsgroep – van een groeiend aantal arbeiders in Recht voor Allen tot de gegoede burgerij in De
Gids – de verhalen las. De brochures en krantenartikelen droegen op die manier bij tot de
beeldvorming over de dienstplicht.
De dienstplicht duurde de gehele negentiende eeuw vijf jaar. Maar de ingelijfde loteling verbleef niet
al deze jaren daadwerkelijk onder de wapenen. De duur van deze zogenaamde eerste oefening in de
kazerne van de infanterie, het legeronderdeel waar de meeste dienstplichtigen terecht kwamen,
varieerde tussen 1813 en 1898 van drie maanden tot een jaar en werd in de loop van de negentiende
eeuw geleidelijk aan langer. De militaire opleiding van de andere legeronderdelen artillerie en cavalerie
kon nog een aantal maanden extra duren. 201 Na de eerste oefening werd de milicien met onbepaald
verlof gestuurd. Hij mocht de kazerne verlaten en zijn plunjezak, zakboekje en verlofpas mee naar huis
nemen. Hiermee eindigde zijn dienstplicht echter niet. De rekruut kreeg nog een aantal jaren met
allerlei verplichtingen te maken die zijn bewegingsvrijheid beperkten. Maar ondanks al de lasten die
de dienstplichtige soldaat na zijn kazernetijd nog kreeg opgelegd, en die verderop in dit hoofdstuk aan
bod zullen komen, waren de eerste maanden dienst onder de wapens de belangrijkste en ingrijpendste
verplichting die de dienstplicht met zich meebracht. Een van de bekende vertegenwoordigers van de
New Military History, de Britse historicus Richard Holmes heeft in zijn boek Firing Line beschreven
hoe ingrijpend de aanpassing aan het soldatenbestaan voor een jonge rekruut altijd al is geweest. Van
de dienstplichtigen die onder Napoleon vochten tot de vrijwilligers die de Falklandoorlog
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meemaakten, bleek het een intensief proces dat hun leven drastisch veranderde. De jongen liet zijn
vertrouwde omgeving achter zich en kwam in een wereld terecht waarin zijn burgerlijke status niet
langer telde. In plaats daarvan ging hij deel uitmaken van een soldatencultuur die vooral gebaseerd
was op groepsmoraal.202 Voor de Nederlandse dienstplichtigen uit de negentiende eeuw lagen de zaken
niet anders. Het leven in van de buitenwereld afgesloten overvolle kazernes kende ook hier zijn eigen
rituelen en harde regels.
De lotelingen die een dienstplichtig nummer hadden getrokken, namen in mei hun intrek in de
kazerne.203 Er was in zekere mate sprake van een lokalisatie van de militie: de jonge dienstplichtigen
werden meestal ingedeeld bij een regiment dat in hun provincie garnizoen hield. Zo bleek uit een
eerder onderzoek naar Voorburgse dienstplichtigen in de periode 1880-1898 dat het merendeel werd
ingelijfd bij legeronderdelen als de vierde afdeling van de infanterie, de Grenadiers en Jagers en het
tweede regiment van de veldartillerie, die respectievelijk in Leiden, Den Haag en Delft in garnizoen
lagen.204 Maar de plaatsing dicht bij huis ging niet in alle gevallen op. Alleen de jongens die bij de
infanterie moesten dienen hadden hier een goede kans op; de jongens die waren ingedeeld bij de
minder mankracht vragende en daardoor in een kleiner aantal kazernes gehuisveste cavalerie en
artillerie, werden nogal eens buiten de eigen provincie geplaatst. Zelfs de infanteristen konden er
overigens niet altijd van op aan dat zij dicht bij het ouderlijk huis verbleven. Zij waren, trouwens net
als hun lotgenoten bij de cavalerie en artillerie, soms de dupe van de in legerkringen impopulaire, maar
door de militaire bureaucratie hardnekkig in leven gehouden gewoonte, om eenheden geregeld
gedwongen van garnizoen te laten verwisselen. Op die manier zou een te sterke inburgering van het
beroepskader worden voorkomen en zouden soldaten niet te veel jaren achtereen in garnizoensplaatsen
zijn gehuisvest die als ongezond werden beschouwd.205
De kazernes lagen in provinciale hoofd- en garnizoenssteden, die vooral in de eerste helft van de
negentiende eeuw voor de vele miliciens die op het platteland leefden onbekend terrein waren. Zij
woonden en werkten in hun grotendeels geïsoleerd liggende dorpjes en gehuchten met ieder hun eigen
plaatselijke gebruiken, normen en dialecten. De tijd, middelen, en mogelijkheden om te reizen
ontbraken en omgang met personen buiten de eigen leefgemeenschap hadden vele dienstplichtigen
voor hun gang naar de kazerne niet gekend. Deze onbekendheid met het soldatenleven was een
populair thema bij ouders die hun zoon buiten de dienst probeerden te houden. Zo schreef Antionius
Broos uit Roosendaal in 1831 een verzoekschrift om alsnog een plaatsvervanger voor zijn zoon te
mogen stellen, die als dienstplichtige in de kazerne verbleef maar aan ‘de vallende ziekte’ leed.206
Waarschijnlijk overdreef vader Broos om zijn zaak kracht bij te zetten bewust de ziekte die we
tegenwoordig epilepsie noemen. De jongen was eerder immers niet voor niets door de keuring van de
militieraad heen gekomen. Of misschien werd juist epilepsie door de vader als excuus gebruikt omdat
deze ziekte moeilijk voor de artsen viel te constateren. Een volgende uitvlucht van vader Broos was de
overtuiging dat zijn zoon niet zou kunnen aarden in een vreemde omgeving. Hij vreesde: ‘en nog meer
deszelfs huisvrouw en kinderen, dat het gebrek waaraan hunne zoon laboreert, welke nog nimmer het
ouderlijk huis heeft verlaten, en nimmer dan met vrienden en bekenden heeft omgegaan, door deze
standverwisseling, zoude kunnen verergeren, en hem voor altoos zoude kunnen ongelukkig maken’.207
De ouders van Jan van Wijk uit het Gelderse plaatsje Nederhemert waren in 1848 ook beducht voor
het welzijn van hun zoon: ‘Dat supplianten, bij herhaling van hunnen gemelden zoon, missives hebben
ontvangen, houdende dat alhoewel hij met de meeste welwillendheid, door zijne superieuren
behandeld wordt, wegens zijne physieke gesteldheid, tot zijn leedwezen zich niet dan met uiterste
inspanning kan veréénigen met het militaire leven’. Volgens de gouverneur van de provincie was er
heimwee in het spel.208
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In vissersdorpjes kon hetzelfde voorkomen als op het platteland. Harmen Verloop uit Katwijk aan Zee
schreef in 1859 een verzoekschrift aan de koning over een vermeende slepende ‘borstziekte’ van zijn
zoon Dirk, die volgens hem het gevolg was van angst voor het kazerneleven. Hij vroeg voor zijn zoon
alsnog een plaatsvervanger te mogen stellen nadat de termijn daarvoor eigenlijk al verstreken was.
Blijkbaar dacht hij met zijn argument een kans te hebben en hij kreeg de steun van de behandelend arts
van Dirk, die verklaarde dat de ziekte grotendeels werd veroorzaakt: ‘door melancholie daar hij de
naderende indiensttreding met angst tegemoet ziet’. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland
gaf een helder advies over het antwoord op het verzoekschrift: ‘doch ik vermeen dat vrees voor de
dienst geen voldoende redenen oplevert om de verlangde plaatsvervanging toe te staan’. De minister
van Oorlog stuurde er desondanks nog wel een inspecteur van de geneeskundige dienst op af, die
meedeelde: ‘dat bij een ingesteld nauwkeurig geneeskundig onderzoek niet is gebleken dat Verloop
aan eene borstziekte lijdende is’. Het zal weinig verwondering wekken dat de autoriteiten geen
toestemming gaven voor de plaatsvervanging.209
In de tweede helft van de negentiende eeuw, toen de afstand tussen platteland en stad vervaagde door
de komst van de trein, andere transportmiddelen als de fiets en betere communicatiemiddelen, nam in
de afgelegen dorpen de angst voor vervreemding af en raakten boerenzonen en hun ouders beter
bekend met het soldatenleven. Verzoekschriften met het thema vervreemding als argument om buiten
de kazerne te blijven, werden amper nog geschreven. Ze komen althans in de voor dit onderzoek
geraadpleegde archieven nauwelijks nog voor. De afnemende rol van angst bij de plattelandsbevolking
voor het verre onbekende kazerneleven bleek al eerder op de remplacantenmarkt waarop steeds meer
boerenjongens bereid waren om zich als plaatsvervanger of nummerverwisselaar aan te bieden. Een
groeiende angst voor het verlies van werk won het steeds vaker van een afnemende benauwdheid voor
het soldatenleven binnen de muren van de kazernes in de steden.

De nieuwe kazerne Groningen. De foto is genomen tussen 1895-1905. RHC Groninger Archieven.

De andere manier waarop de plattelandsbevolking in de loop der tijd tegen de dienstplicht aankeek,
betekende overigens niet dat het kazerneleven met zijn harde eigen regels in de tweede helft van de
negentiende eeuw niet langer werd gevreesd. Zo bleven tuchtstraffen en het geringe contact met de
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familie en vrienden de hele eeuw bijdragen tot vereenzaming, heimwee of liefdesverdriet. In de
kazerne bestond een groter risico op zelfmoord dan in het normale burgerleven, vooral ook omdat een
vuurwapen altijd bij de hand was. De verhoogde kans op zelfdoding blijkt uit onderzoek in ons
omringende landen. In België lag bijvoorbeeld het gemiddeld aantal zelfmoorden in het leger
aanmerkelijk hoger dan het landsgemiddelde.210 Hoewel in het kader van dit onderzoek geen cijfers
over zelfdoding in de Nederlandse kazernes zijn gevonden, bestaat er gezien de berichtgeving in de
dagbladen weinig reden te veronderstellen dat het hier anders was. Zij publiceerden geregeld over
zelfmoord in de kazerne. In De Militaire Spectator verscheen in januari 1880 zelfs een pleidooi van
een anoniem schrijver om dergelijke wanhoopsdaden te voorkomen door geen patronen meer uit te
reiken: ‘Zelden gaat een jaar voorbij, waarin geen zelfmoorden van militairen, door middel van hun
eigen geweer, zijn gepleegd geworden. Aangezien ook in het afgelopen jaar weder eenige
garnizoensplaatsen daarvan getuigen waren, meent Schrijver dezes dat het tijd is, maatregelen te
nemen’.211 Vooral de zware straffen die in de kazernes werden uitgedeeld, dreven de soldaten tot
wanhoop. Het militair straf- en tuchtrecht was gebaseerd op krijgswetten uit 1814 en 1815 die veel
tegenstrijdigheden en lacunes bevatten. Beklaagde soldaten, die geen recht op een verdediger hadden,
waren uitgeleverd aan de willekeur van een krijgsraad die uit juridisch ongeschoolde officieren
bestond.212
Er ontstond in de loop van de eeuw een groeiende kritiek op lijfstraffen als slagen met de stok, de
kling of het riet die deze krijgsraden oplegden. Maar de meest voorkomende straf die de soldaten
vreesden, en ernstige consequenties kon hebben, was eenzame opsluiting. Zo beroofde korporaal
Hansen zich in 1851 volgens de plaatselijke krant van het leven na een cachotstraf van acht dagen. 213
Vijf jaar later pleegde een nog maar zeventienjarige korporaal uit de St. Jacobs kazerne in Den Bosch
zelfmoord door zich net als Hansen met zijn geweer door de mond te schieten. De oorzaak van de
wanhoopsdaad was dezelfde. In een plaatselijk blad stond te lezen: ‘als reden dezer zelfmoord
vermoedt men, dat herhaalde straf aanleiding daartoe heeft gegeven, dewijl op het oogenblik zijner
wanhopige daad wederom nieuwe straf tegen hem was aangevraagd’.214
In de bellettrie uit deze tijd kwam niet alleen de angst van dienstplichtige jongens maar ook die van
hun ouders voor de onbekende leefwereld binnen de kazernes aan bod. Zo schreef A.A. Beekman, een
leraar aan de HBS in Zutphen en bekend geograaf, in 1881 het boek Schetsen en Novellen. De
hoofdpersoon in een van de schetsen, In Moeders papot, was de Gelderse boerenzoon Gijs Reuvers die
was ingeloot en zich in Arnhem moest melden. De ouders van Gijs vertrouwden het niet ‘onder de
dienst’. De moeder barstte bij zijn vertrek in tranen uit en sprak hem toe: ‘Gijs, jongen den Heer voor
oogen, nooit vlukken en drinken, Gijs en denk om oe moeder’. De vader ging zelfs met hem mee naar
Arnhem om er zeker van te zijn dat de overdracht aan de militaire autoriteiten goed verliep. Hij vroeg
zijn werkgever om toestemming, want: ‘je zult me de vrijheid wel loaten um te goan vernèmen, wat ze
mit mijn eigen zuun goan duun. Ik wil met noar Oarem (Arnhem) goan en dan weten hoe of wat, want
wat je eigest niet ziet vertrouw ik niet best’.215 Ook M. Koornstra, auteur van een brochure uit 1899
over het soldatenleven ten tijde van de plaatsvervanging, schreef in een hoofdstuk, dat in dit geval
Vadersmart heette, over de angst van een ouder voor het verre onbekende leven in de kazerne. De
oudste zoon van een eenvoudig handelaar had een dienstplichtig nummer getrokken. Dit was een
bittere dag geweest voor de vader, maar nog erger was de dag ‘toen hij de hand moest loslaten en
zijnen zoon moest toevertrouwen…. aan wien’?216
De vraag aan wie zij werden overgeleverd, werd voor de ingelote jongens beantwoord als zij zich in de
hoofdplaats van hun militiedistrict meldden. Hier werden ze aan de militaire autoriteiten overgedragen
en bij hun eenheid ingedeeld. Volgens de auteur van een brochure uit 1890, Kazerneleven. Een stem
uit ervaring, was dit direct al de onaangenaamste gebeurtenis uit zijn diensttijd. De herinnering aan
zijn ouderlijk huis lag nog vers in zijn geheugen en nu werd hij ondergedompeld in een koud bad van
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ruwe militaire taal en drankmisbruik. Het zal niet verwonderen dat de auteur, die uit ARP hoek kwam
en schreef onder het pseudoniem Oud-milicien, de nadruk legde op zedelijke beginselen.217
De Gelders boerenzoon Gijs Reuvers uit Schetsen en Novellen van Beekman moest zich in Arnhem
melden waar het ‘een herrie’ was. Zijn vader kreeg toestemming van zijn werkgever om mee te gaan.
In Arnhem werd Gijs opnieuw gemeten en moest voor ‘zo’n heuge’ komen die vroeg of hij een
ambacht kende. Hierop had de boerenzoon iets over timmeren gemompeld en voordat hij het wist, was
hij ingedeeld bij de mineurs in Utrecht.218 Ook kreeg Gijs deze eerste dag te maken met officieren die
van een borrel hielden en kortaf waren. Hij was niet geschokt of vernederd, maar vooral onder de
indruk. Zo werd hij door een fourier met vier andere miliciens in een rij gezet en begon een officier uit
een boekje te lezen: ‘Extract uit het crimineel wetboek voor het krijgsvolk te lande (… ) de fourier
gaat maar voort, zoo gauw, dat ie bijna altijd door blaadjes omslaat en Gijs en Harmen samen
begrijpen er weinig van. Zoo nu en dan vangen zij verstaanbare woorden op en daaruit meent de
oudere Reuvers te moeten afleiden, dat je haast een boef moet wezen om zooveel gemeenigheid bij
elkaar te denken’.219 De jonge Haagse beroepsmilitair Gerrit Janssen220 onderging eenzelfde ervaring
toen hij op vijftienjarige leeftijd in Kampen zijn opleiding begon: ‘Vader had op mij gewacht in de
kamer van de conciërge, en de korporaal bracht ons weer naar de kazerne, bij een sergeant-majoor.
Deze grootwaardigheidsbekleder liet mij een stel engagementsstukken tekenen en las mij de
krijgsartikelen voor. Tijdens de voorlezing daarvan schemerde het mij voor de ogen: zal met de
kruiwagenstraf 221 gestraft worden…
- zal met militaire detentie gestraft worden…
- zal met de kogel gestraft worden….
- zal met de strop gestraft worden…
Dat waren de refreinen van het liedje’.222
Nadat de krijgsartikelen waren voorgelezen en alle andere administratieve formaliteiten vervuld, was
de overdracht aan de militaire autoriteiten een feit. De jonge rekruut had zijn intrede gedaan in de
garnizoensplaats van de eenheid waarbij hij was ingedeeld. Als hij nog niet besefte dat een ander leven
was begonnen, dan werd hij zich dat nu wel bewust: de ‘grasnek’, de ‘groene’of het ‘bigje’ 223 werd in
zijn militair uniform gehesen en moest een bezoek brengen aan de compagniekapper. Dit was volgens de
historicus Holmes in zijn boek Firing Line het moment waarop de jonge rekruut definitief vaarwel zei
tegen het burgerleven en werd opgenomen in zijn nieuwe militaire omgeving. Hij afscheid was niet langer
symbolisch maar door het uniform en zijn haardracht zag hij er nu ook uit als een soldaat. 224 De
Limburgse milicien Dorus onderging de metamorfose op zijn manier: ‘Daar vielen onder de
onbarmhartige schaar onze dierbare krulletjes en kuifjes; anderen verloren door het scheermes een paar
aan vertwijfeling grenzende haartjes, die reeds lang een verbond hadden gesloten om eens een ferme
moustache te zullen formeeren. De stoppels moesten eraf. In een uur tijds herkenden we ons onder
elkander niet meer, en nog vreemder bekeken we malkaar, toen we uitgedoscht in ’t compleet
soldatenpak op eens herschapen waren in dapp’re zonen van Mars’.225
7.3 In de kazerne
Na het bezoek aan de kapper namen de jonge rekruten hun intrek in kazernes, die vanaf het begin van
de eeuw in de garnizoenssteden waren te vinden. De Franse bezetting en de oorlogsmachine van
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Napoleon hadden duidelijk gemaakt dat een verplichte legering van soldaten in een eigen gebouw veel
voordelen had ten opzichte de inkwartiering bij burgers die tot dan toe veel voorkwam. De controle op
de steeds grotere aantallen manschappen kon op deze manier beter worden uitgevoerd. Daarnaast
waren de grote gebouwen beter geschikt voor het drillen en aanleren van tucht en kameraadschap. En
bovendien was de huisvesting en het voeden en kleden van de manschappen goedkoper dan in
privéwoningen, waarvan de eigenaren de soldaten liever zagen gaan dan komen. Onder Willem I
kwam in snel tempo een stelsel van kazernering tot stand. In de garnizoenssteden werden in de eerste
helft van de negentiende eeuw zestien kazernes gebouwd waarin grote groepen manschappen werden
gehuisvest. Zo herbergde de Oranjekazerne in Den Haag 2100 man, de Willemskazerne in Utrecht
2500 man en de Prins Frederikkazerne in Leeuwarden 1050 man.226 Hoewel de buitengevels van de
gebouwen volgens de heersende architectonische smaak waren opgetrokken, en de kazernes daardoor
voor het oog niet direct een geïsoleerde positie in de stad innamen, gaven de interne rechtlijnige
indeling en de ruimtelijke concentratie uitdrukking aan de bedoeling het militaire apparaat te
onderscheiden van de burgermaatschappij. De kazerne was een stadje in de stad, waarin de bewoners
zich op eenzelfde manier kleedden en voedden, en zich schikten aan eenzelfde sociale en morele tucht.
De bijzondere positie werd bovendien benadrukt door de schildwacht aan haar poort.227
Het beheer van de kazernes was in 1814 bij wet opgelegd aan de betrokken stedelijke overheden, die
meestal meer oog hadden voor de lusten dan voor de lasten.228 De jaarlijkse plaatselijke
belastinginning verliep voorspoedig dankzij de middenstand die aan de soldaten een welkome extra
inkomstenbron had. Het onderhoud van de gebouwen liet daarentegen vaak te wensen over. De bouw
en indeling van de kazernes werkten ongelukken in de hand. De voor een groot deel uit hout
opgetrokken gebouwen met de slaapgelegenheden van stro, waren zeer brandgevaarlijk.
Onverschilligheid of onoplettendheid kon in deze veelal slecht onderhouden donkere gebouwen met
nauwe gangen tot ongelukken leiden. Het was in de negentiende eeuw onder officieren een veel
gehoord verwijt dat de ongeïnteresseerde burger zich weinig aantrok van het lot van de soldaat en dat
misdadigers in gevangenissen er beter aan toe waren dan militairen in hun sobere en slecht
onderhouden kazernes.229 Ook buiten de legerkringen werd deze vergelijking gemaakt. De burgerlijke
pers plaatste beide overheidsgebouwen eveneens graag naast elkaar om vooroordelen te voeden. Zo
probeerde De Nieuwe Middelburgse Courant in 1875 de aandacht van zijn lezers te trekken door de
kazerne te vergelijken met de gevangenis die op dat moment in de stad werd gebouwd. Het
‘gevangenhuis’ dat voor twee derde gereed was, had volgens de schrijver van het stuk meer weg van
een paleis dan van een gebouw waar misdadigers de vrijheid zou moeten worden ontzegd. Hij had een
heel andere indruk van de even verderop gelegen kazerne: ‘Wandelt hij echter voorbij het gebouw,
waar de verdedigers van ons vaderland logeeren en vergelijkt hij dat met het zooeven genoemde, zoo
moet hij zichzelve afvragen, waarom onze soldaten, wat hun logies betreft, zoover beneden onze
gevangenen staan’.230
De dienstplichtigen en remplaçanten, of ze nu uit de krotten en steegjes van de stad of de keuterijen en
plaggenhutten van het platteland kwamen, waren wat betreft huisvesting natuurlijk wel wat gewend en
zullen niet snel verbaasd hebben opgekeken van de gebrekkige condities in de kazernes. Toch was er
een belangrijk verschil met hun thuissituatie: de opeenhoping van een groot aantal manschappen. De
kazernes waren, als meer plaatsen waar veel mensen op een kleine ruimte bij elkaar waren, een
broedplaats voor ziektes en epidemieën. Met het samenbrengen van een groot aantal militairen in de
kazernes haalde het leger de dood in eigen huis, aldus de historicus Auke van der Woud.231 Dat het
sterftecijfer onder dienstplichtige veel hoger lag dan onder jongens van dezelfde leeftijd die in de
burgermaatschappij actief bleven, bleek onder andere uit een onderzoek dat de hygiënist, Dr. W.P.
Ruysch, in 1882 uitvoerde naar de hygiënische inrichting van kazernes. Deze verhouding viel des te
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meer op omdat een groot aantal ziekelijke personen niet door het geneeskundig onderzoek voor de
militairen dienst kwam en bovendien ‘een groot aantal manschappen, in dienst door ongeneeslijke
ziekten aangetast of om andere reden invalide geworden, in dien toestand weer in de
burgermaatschappij werd opgenomen’.232
Vooral de oudere, in de eerste helft van de negentiende eeuw gebouwde kazernes, hadden grote
sanitaire onvolkomenheden. Het stonk enorm in de slaapzalen met hun vervuilde muren en vloeren en
opeenhoping van een groot aantal mannen. Bovendien was er nauwelijks sprake van ventilatie. Het nut
daarvan werd tot ver in de negentiende eeuw trouwens niet onderkend. Soldaten en burgers vreesden
integendeel nevelen, dampen en vochtige luchtstromen als ziekteverwekkers. Er was wat dat betreft
weinig veranderd sinds de vreselijke pestepidemieën uit de middeleeuwen, toen de artsen de bevolking
hadden geadviseerd aan besmetting te ontsnappen door ver van moerassen en ander plaatsen met
vochtige lucht te gaan wonen.233 Zo moest het oudvaderlands negentiende-eeuwse slaapvertrek, de
bedstee, met zijn deurtjes of gordijnen, bescherming bieden tegen de luchtcirculatie.234 Toen de eerder
geciteerde Friese boer Hellema in september 1826 in zijn dagboek schreef over een epidemie in
Friesland die talloze doden en zieken eiste en hemzelf ook ernstig had verzwakt, noteerde hij dat de
autoriteiten de oorzaak zochten in de hitte en de daarop volgende regen die: ‘de kleigronden
schadelijke dampen deeden uitwazemen, tot aansteeking der ziekten’.235
Uit het onderzoek van Ruysch in 1882 bleek dat de stank zich door de gebrekkige ventilatie in de
stenen wanden van de verschillende oude kazernes had vastgezet. Een van die kazernes was de
Oranjekazerne in Den Haag, waar het keurkorps Grenadiers en Jagers verbleef. De kazerne had
slaapzalen (die trouwens ook als dagverblijf dienst deden) die een capaciteit hadden voor maar liefst
216 man.236 Een van die mannen die een groot deel van zijn soldatenbestaan daar had doorgebracht,
was de Hagenaar Gerrit Janssen. Hij was als beroepsmilitair op zijn 16e jaar korporaal geworden en
van Kampen naar de Oranjekazerne overgeplaatst, waar hij vanaf 1875 tot 1886 gelegerd bleef. Hij gaf
in zijn jeugdherinneringen over de kazerne aan de Mauritskade geen florissant beeld van de daar
heersende hygiënische omstandigheden en demonstreerde dat de wetenschappelijke kritiek van Ruys
op het ongezonde kazerneleven niet uit de lucht was gegrepen. Als ‘jonkie’ kreeg hij onder zijn orders:
‘eenige jonge miliciens, (maar toch allen 4 jaar ouder dan ik), een vrijwilliger van omstreeks 40 jaar,
een dronkenlap, een paar plaatsvervangers van slecht allooi en een hoornblazer’.237 Iedere man had een
haarkam met grove en fijne tanden, een klein handdoekje, een hemd, een onderbroek en twee paar
sokken die hij allemaal eenmaal per week mocht laten wassen. De lakens van de bedden kregen
eenmaal per maand een wasbeurt. Het bovenlijf konden de mannen zo veel wassen als ze wilden als ze
zich dan niet bekommerden om allerlei weersgesteldheden, maar het benedengedeelte van het lijf bleef
ongewassen, tenzij men geen schaamtegevoel had en de spot van de anderen kon verdragen. De
gevolgen van dit alles waren merkbaar als de manschappen zich eenmaal in de maand naakt en als het
ware schouder aan schouder in het Scheveningse kanaal waagden: ‘kwam het bataljon eruit, dan dreef
er een vet groen vlies op het water en een ander bataljon moest erin’. Het zal niet verwonderen dat
Janssen de hygiënische omstandigheden in de kazerne samenvatte als ‘een zwijnenboel met een laagje
Vernis’.238
Hoe zag de dagindeling van de negentiende-eeuwse dienstplichtige militairen die samen met
vrijwilligers en dienstvervangers op de grote soldatenkamers verbleven er ongeveer uit? 239 De mannen
sliepen op bedden met matrassen van stro waarop soms twee mannen naast elkaar moesten liggen. Het
was een gebruik dat natuurlijk niet bijdroeg tot een betere lucht op de kamers en dat niet iedereen
waardeerde. H.C.A. Campagne verzuchtte in een brochure uit 1859: ‘De Nederlandse milicien moet
zich schuilhouden in zijne onherbergzame kazerne met zijne ligging op stroo’(…) ‘Ook bij
uitzondering en onder minstelling tegenover zijne naburen stroo! De Belgische soldaat ligt niet op
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stroo maar op een goeden matras; dat is voor de onzen de exceptionele belooning voor zijne trouw aan
eer en vaandel in 1830, vergetener gedachtenis’.240
De manschappen sliepen in een ijzeren ledikant waarop de naam en het wapennummer van de
tijdelijke eigenaar op een klein vierkant kaartje duidelijk waren aangebracht. De ijzeren bedden waren
aan weerszijden langs de muur twee aan twee geplaatst. Tussen de twee bedden was een nauwe
doorgang die door de soldaten ‘straatje’ werd genoemd. Luitjes, de Travailleur uit Recht voor Allen,
vond het allemaal maar erg smalletjes: ‘Te veel ruimte zou te weelderig maken. Daarom heeft men
iederen man een straatje van zooveel breedte gegeven, dat iemand met dikken kuiten zich
onophoudelijk stoot aan de uitsteeksel van het netwerk, waarop de stroozak rust’. 241 Met de nachtrust
was het volgens een andere auteur desondanks redelijk gesteld, want als na half elf nog geluid werd
gehoord: ‘dan klinkt een korporaalsstem van onder de dekens: “mond houden daar ginder” en men
hoort niets meer dan het snurken van enkelen’.242 Ook volgens de schrijver van een ingezonden brief
in Het Nieuws van den Dag, een toen populaire krant met een neutrale signatuur, viel het, als met meer
aspecten van het kazerneleven, reuze mee met de nachtrust. De oud-milicien korporaal vond dat al die
criticasters in de pers overdreven. Misschien kwam het een enkele keer voor dat de rust verstoord werd
door nachtbrakers, maar tien tegen een waren dat dan plaatsvervangers, militairen die volgens de
schrijver doorgaans in dienst kwamen: ‘omdat ze in het maatschappelijk leven te lui zijn om te
werken’. Het zal niet verwonderen dat als bij veel militaire auteurs een pleidooi voor de persoonlijke
dienstplicht volgde: ‘Wanneer alle rangen en standen op de soldatenkamer vertegenwoordigd zullen
zijn, zal de toestand nog verbeteren’. 243 Een derde auteur was in tegenstelling tot de voorgaande twee
helemaal niet te spreken over zijn nachtrust en noemde niet specifiek plaatsvervangers als
boosdoeners. Vooral op zondagnacht na het avondverlof vreesde hij de terugkomst van zijn
kamergenoten en in het bijzonder zijn ‘slapie’: ‘Slapen kunt ge niet, elk oogenblik gaat de deur open,
een slaapkameraad komt binnen. Ge wacht op uw “slapie” – den man die de krib beslaapt, aan de uwe
grenzende – en wacht met eenige ongerustheid, omdat ge weet, dat hij Zondagsavonds altijd dronken
is’.244 De Haagse beroepsmilitair Janssen gaf in zijn memoires nog een andere reden voor de
ongemakken en slaaploosheid: ongedierte. Zo herinnerde hij zich zijn eerste nacht in de Oranjekazerne
nog goed. In zijn krib lagen een deken, een paar lakens en een paardenharen hoofdkussen. Dat zou
voldoende zijn geweest voor een goede nachtrust: ‘indien alles niet letterlijk kriewelde van het
ongedierte, dat door de hele kazerne heen zat. Nauwelijks lag ik, of ik voelde die vieze beestjes mij
kriewelen in de nek, over mijn voeten en benen lopen… boeh! Ik trachtte te slapen, en vermoeid was
ik genoeg, maar ’t ging niet.245
Nachtrust of niet, al vroeg in de ochtend werden de kamers geregeld geïnspecteerd door een
onderofficier. Dat was altijd weer een angstig moment voor de manschappen. De kleding en uitrusting
moesten schoon zijn, goed gevouwen en op hun plaats liggen. De rekruten kregen hier van het begin af
les in en dat moest wel want de meesten hadden hier weinig ervaring mee. Op hun leeftijd en met de
toentertijd heersende huishoudelijke rolverdeling, hadden ze een moeder of zus die dat voor hen deed,
of ze hadden weinig kleding om schoon te houden. De kleinste oneffenheid die tijdens een inspectie
werd geconstateerd, kon leiden tot een geweldige scheldkanonnade van de dienstdoende onderofficier.
Deze stond bij de dienstplichtig soldaten en ook hoofdofficeren bepaald niet hoog in aanzien. Dat was
niet verwonderlijk in het geval van de Haagse korporaal Janssen die op zijn zestiende al manschappen
inspecteerde.246 Door een grote mond op te zetten kon de onderofficier zich doen gelden en voorkomen
dat hij op zijn beurt in het bijzijn van de soldaten ongenadig op zijn duvel kreeg van een hoofdofficier.
Dat laatste droeg er natuurlijk niet toe bij om zijn gezag onder de rekruten te vestigen en te
handhaven.247
Nadat de soldaat vroeg in de ochtend werd gewekt door trompetgeschal of trommelgeroffel, het
reveille, werd een dag iedere keer weer gevuld met exercities, manoeuvreren, marcheren
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schietoefeningen en theoretisch onderwijs over bijvoorbeeld legerorganisatie, en de werking en
samenstelling van het geweer. Volgens de Duitse officier F. Hoenig lag bij de dagindeling van de
Nederlandse soldaat de nadruk nogal eenzijdig op het marcheren en het schieten: ‘De exercitieplaats was
nog groen en vol gras, waar een Pruisische exercitieplaats platgetrapt zou zijn’.248 De vraag is of hij gelijk
had want in de Nederlandse brochures is veel aandacht voor de binnenplaats van de kazernes die ook als
exercitieterrein diende. Vooral in de eerste zes à acht weken van de opleiding, ‘de propaedeuse van den
recruut’ was de hoofdtaak volgens Kalff en de oud-milicien om te leren in het gelid de bevelen van de
officier uit te voeren. 249 Toen de Gijs Reuvers, de eerder genoemd milicien uit een dorp bij Arnhem na
zijn eerste vijf weken in dienst weekendverlof kreeg, was zijn antwoord op de vraag van een dorpsgenoot
wat hij zoal moest doen bij de mineurs: ‘Ekseeren jong’. Het ging er daarbij bepaald volgens hem niet
zachtzinnig aan toe: ‘Baardeloze sergeantjes en korporaaltjes winden zich op onder veel en smakeloos
gevloek’.250
Ook het marcheren met volle uitrusting was een gevreesd onderdeel van het soldatenleven. Er werden
volgens C.J. Leendertz, een oud-officier die in Nederlands en Nederlands-Indië had gediend, vaak
weinig verheffende Nederlandse soldatenliedjes gezongen om het leed te verzachten. Maar die waren
nog altijd beter dan de Duitse liederen: ‘ze kunnen toch ook zoo verschrikkelijk temen en zeuren –
schwärmen noemen ze het geloof ik – dat het mij wel eens verwonderd heeft, dat er bijv. in Indië na
een mars, die door de Duitschers zoogenaamd werd opgevroolijkt, geen zelfmoorden plaats hadden. Ik
– en meer met mij – werden er tenminste zoo melancholisch van, dat een Hollandsch soldatenlied ons
dikwijls zeer welkom was’.251 Naast de vaak obscene liedjes speelde alcohol ook bij de marsen weer
een belangrijke rol. De jenever vloeide rijkelijk bij het eerste oponthoud in een of ander dorp, aldus
een oud-milicien in 1891. Het vocht zorgde voor een tijdelijke verlichting, en: ‘dan worden de lieden
wat opgewekt, de mars wordt hervat, en vroolijk zingend trekken de manschappen voort. Heeft de
jenever echter uitgewerkt, dan moet een tweede hoeveelheid de gasten weer wat opwekken: doch nu
duurt de werking van het vocht korter, en ten laatste waggelen de mannen voort’.252 Vooral op warme
zomerdagen konden de hete zon, de dikke uniformen en het drankmisbruik voor veel ongemak
zorgen.253
Het optreden van de dienstplichtige soldaten beperkte zich buiten de kazerne niet alleen tot de lange
vermoeiende marsen waarvoor de motivatie niet altijd even groot was. Hun optreden in de
burgersamenleving kon ook meer serieuze vormen aannemen als een plaatselijk bestuur bij
ongeregeldheden om militaire bijstand vroeg. Door een zwak ontwikkeld negentiende-eeuws
politieapparaat kwam dat namelijk nogal eens voor. Het kon gaan om later bekend geworden
Amsterdamse volksopstanden als het Damoproer van 1848, het kermisoproer van 1876 en het
Palingoproer van 1886, maar dat waren incidenten.254 Vooral op het platteland in het oosten en het
noorden van het land, waar burgemeesters tot laat in de negentiende eeuw naast een zwak
politieapparaat de hulp van de marechaussee moesten missen, leverde het leger een structurele bijdrage
aan de openbare orde en veiligheid. Tijdens kermissen, optochten, feesten, wedstrijden en bij de
bewaking van de huizen van hoogwaardigheidsbekleders werd geregeld de hulp van militairen
ingeroepen.255 We zagen eerder al hoe plaatselijke besturen soms ook tijdens onrustige lotingen
militaire bijstand vroegen.
Nadat zijn dagtaak erop zat, kwam de Nederlandse soldaat de avond door met het poetsen van zijn
schoenen en knopen, het in orde houden van zijn plunje, het schoonmaken van zijn geweer, onderricht
in het bajonetvechten en van tijd tot tijd wacht lopen. Corveediensten en ménage kwamen niet iedere
dag voor, maar vormden wel een geregeld terugkerend, niet al te opwindend onderdeel van het
dagelijks ritueel van de soldaat: ‘in de kazerne moet de bezem worden gehanteerd en ander
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keukenmeidswerk worden verricht’, aldus een zekere G. in 1891.256 Gegeten werd aan lange tafels die
in het midden van de chambrée stonden.
‘s Ochtends bestond de maaltijd vaak uit soep met kommiesbrood. ‘s Middags werd meestal een soort
van hutspot met vlees, groenten, bonen en aardappelen gegeten. ‘s Avonds vormde opnieuw soep de
hoofdmaaltijd. Ook op het eten van de milicien was nogal wat kritiek. Hij zou te weinig brood krijgen,
het was te eentonig en niet smakelijk genoeg.257 De eerder aangehaalde briefschrijver, de oud-milicien
korporaal uit Het Nieuws van den Dag, die het commentaar op het soldatenleven eenzijdig negatief
vond, probeerde ook op dit terrein een nuance aan te brengen: vooral de milicien van het platteland
waar schraalhans keukenmeester was, moest zich de maaltijden in de kazerne met weemoed
herinneren. Toch kon ook de oud-milicien korporaal niet aan een kritische noot ontkomen: ‘Het
middageten was voor velen, die thuis zindelijk gewoon waren, wel eens ongenietbaar, daar in ’83 de
ketels steeds met den looppas door éene vrouw werden schoongemaakt en men door de vlugge
bediening ’s middags wel eens bruine boonen met rijst uit de soep van ‘s morgens at. Later is dat zeer
veel verbeterd door het aanschaffen van ketels van 10 man en ’t gebruik van borden’.258 Na het
avondeten werd de poort van de kazerne om tien uur ‘s avonds gesloten en om half elf dienden de
kazernebewoners te gaan slapen. Op de zondag waren ze vrij, hoewel die vrijheid tot 1872 werd ingeperkt
door een verplichte kerkgang.259
De kazernes boden in de eerste helft van de negentiende eeuw nauwelijks ontspanningsmogelijkheden. Kantines waren er wel, maar dat waren kale legeringkamers met banken zonder
leuningen, waar de zogenoemde marketentster (wasvrouw) en haar man koffie verkochten. De
marketentster was nog een overblijfsel uit de monarchale legers van voor de Franse Revolutie en was
toen nog niet weg te denken uit het kazerneleven. De gewezen Limburgsch milicien, schreef over haar
bijzondere rol: ‘s Avonds bragt ik met een mijner kameraden een bezoek aan de kantine. Bij elke
kompagnie is eene waschvrouw die belast is met de functie, door hare benaming aangeduid. Even als
de adelijke titels erflijk zijn van vader op zoon, zoo bestaat er bij de marktensters van ’t leger, eene
dynastie die zich voortplant van moeder op dochter. De vrouw van een oud gehuwd soldaat,
hoornblazer, tamboer of korporaal wordt het voorregt gegund (…) Met bezemstokken gewapend,
betwist de eene de andere het wasschen van een hemd of een paar sokken, en even als de leeuwin hare
jongen verdedigt, zoo betwisten de volbloed waschvrouwen zich onderling de eer van de grootste
wasch (…) Hollandsche zindelijkheid en een eerlijk klein winstje op de verkocht wordende
levensmiddelen, het animeert om iets te gebruiken. In weinige dagen werd dan ook de nederige kamer
van onzer waschvrouw voor de verlaten miliciens een toevlugtsoord; wij vonden op den duur in onze
Hollandsche Trijn geene stiefmoeder’.260
De dienstplichtige ontving weinig soldij om te besteden. Als hij bij de infanterie diende, kreeg hij in de
jaren 1880 vierendertig cent per dag.261 Dit lijkt op het eerste gezicht een voor die tijd redelijk bedrag,
maar er bleef niet veel aan zakgeld over na aftrek van de kosten van het kleding- en reparatiefonds, die
in het zakboekje van de dienstplichtige werden bijgehouden, en de kosten voor voeding. De warme
maaltijd genoten de dienstplichtigen samen met onderofficieren in een onderling huishoudelijk
verband, de ménage genaamd. De bewoners van een soldatenkamer droegen bij in een gezamenlijke
kas waaruit een tot menagemeester benoemde onderofficieren de levensmiddelen inkocht. Ook wezen
de manschappen uit hun midden voor een bepaalde periode een kok aan die met bijkoks de maaltijden
bereidde. De ménage was de belangrijkste kostenpost voor de dienstplichtigen. In 1889 berekende de
eerste luitenant W.J.H. Feber dat de compagniecommandant op de soldij van een dienstplichtige een
cent kortte op verlichting, traan en drukinkt, twee cent op wasgoed en eenentwintig cent voor de
betaling der levensmiddelen. Voor het zakgeld, dat per vijf dagen werd uitbetaald, bleef van de
vierendertig cent dus nog tien cent per dag over.262 Daar moest dan ook nog het kleding- en
reparatiefonds mee worden bijgehouden. Het was zelfs in vergelijking met het salaris van
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loonarbeiders een schamel bedrag. Zij verdienenden, verschillend tussen de beroepen en de
landstreken, tussen de 400 en 600 gulden in een jaar.263 Dit is een wel erg groot verschil, ook als
bedacht wordt dat een negentienjarige minder verdiende dan de ervaren arbeidskracht. Een schatting
uit die tijd, waarbij rekening was gehouden met de jonge leeftijd van de rekruten, liet zien dat aan een
soldaat vijftig cent per dag boven kleding en voedsel betaald zou moeten worden, als men van het
beginsel uitging dat de militaire dienst even goed betaald diende te worden als vergelijkbare
betrekkingen of broodwinningen, als die van veldwachter en douanier.264 Voor veel jongens die hun
plaats op de arbeidsmarkt hadden gevonden, was de inkomensderving door de dienstplicht niet voor
niets een belangrijke motivatie om zich te laten vervangen. Na het opmaken van de rekening bleek dat
het bedrag dat daadwerkelijk aan het stellen van een plaatsvervanger verloren ging te gering was om
op te wegen tegen de nadelen die het onderbreken van een carrière met zich meebracht.
Buiten de kazerne waren met een dergelijk laag zakgeld de mogelijkheden voor ontspanning beperkt.
Bovendien hoefde de dienstplichtige volgens zowel de voor- als tegenstanders van dienstvervanging in
zijn spaarzame vrije uren op weinig compassie van de burger te rekenen. Terwijl een loteling tijdens
de festiviteiten en overgangsrituelen rond de loting in eigen kring nog volop in de belangstelling had
gestaan, stuitte hij als eenmaal ingelijfde rekruut op weinig waardering van de burgers uit de omgeving
van zijn kazerne. Een voorstander van dienstvervanging, de katholiek J.H. ter Veer, stelde
bijvoorbeeld in een brochure uit 1891: ‘Het soldaat worden is in het oog van de oprechte Nederlander
iets ordinairs, iets dat de flinke burger en de kapitalist deprimeert. Een burgermeisje zal zich hoogst
zelden met een soldaat in het openbaar vertoonen; zelfs schaamt eene zuster zich met haar eigen broer
te wandelen; in koffiehuizen en sociëteiten kunnen soldaten niet komen; de militairen zijn niet hoog in
aanzien’.265 Illustratief voor het gebruik van eenzelfde argument met een tegengesteld doel was een
anonieme brochure uit 1882. De schrijver verklaarde zich hierin een fervent voorstander van
afschaffing van de dienstvervanging. Zo besloot hij zijn brochure met het verzoek aan alle
onderwijzers in Nederland om de jeugd een eedgenootschap te laten vormen: ‘dat dienstvervanging
afzweert en het nakomen van hun eerste grondwettigen plicht bezweert (…) Met uw hulp zal het leger
eene eervolle waardige positie in de maatschappij kunnen innemen’.266 Dat er wat schortte aan dat
maatschappelijk aanzien, hadden de lezers in het voorgaande al uitvoerig vernomen. Net als Van der
Veer illustreerde deze anonieme schrijver dit aan de hand van de naaste familie en het koffiehuis. Zo
schreef hij over een bezoek aan zijn tante en nichtjes waarbij hij trots zijn uniform had aangehouden
met de bedoeling een aantrekkelijk voorbeeld voor anderen te zijn om zelf hun dienstplicht te
vervullen. Tot zijn grote teleurstelling vroeg zijn tante hem echter burgerkleren aan te doen: ‘de
meisjes willen u zo niet op het feest’.267 De gang van zaken in koffiehuizen vond hij een nog betere
illustratie van de onrechtvaardige minachting van de soldaat. Verontwaardigd schreef hij: ‘toen ik
tijdens mijn verlof, in uniform gekleed, plaats nam in een der groote koffiehuizen, en een glas bier
bestelde, werd mij dit niet gebracht, terwijl er voor en na “s’ il vous plait meneer” gespeeld werd,
tegen allerlei soort van menschen die zaten in het burgerpak. Wat was het antwoord na mijn beklag.
Dit “wij tappen hier niet aan soldaten”…en denkt niet dat het de eenige keer en het eenige huis is,
waar zo iets gebeurt. Honderden van mijne kameraden zouden opstaan om u het tegendeel te
bewijzen’.268 In een artikel uit 1859 schreef A.W.P. Weitzel, redacteur van De Militaire Spectator en
in latere jaren minister van Oorlog, dat de meeste dienstplichtige soldaten op verlof hun uniform dan
ook zo snel mogelijk in de klerenkast hingen: ‘Hij zal niet verzuimen gedurende de 8 of 14 dagen dat
hij vrij is, zich in burgerkleeding te steken, zoo hij die bezit. Hij beschouwt zijn uniform als een
uitwendig teeken van slavernij, en zoo hij het zelf niet is, die deze gedachte koestert, dan zijn het zijne
betrekkingen. Zijne zusters, zijn meisje zouden immers niet met hem in het openbaar durven
verschijnen, wanneer hij zich als soldaat vertoonde’.269
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Dienstplichtigen hadden weinig geld te besteden, en als ze uitgingen, moesten ze soms wel uit
noodzaak hun vertier zoeken in de kleinere vaak louche kroegen in de achterbuurten met alle gevaar
voor dronkenschap en publieke vrouwen. In veel van de hier geciteerde verhalen over het kazerneleven
vloeide net als tijdens de rekruteringsfase, de alcohol opnieuw rijkelijk. Ook de bezoeken aan bordelen
werden niet verzwegen. Er zijn zover bekend voor deze periode geen betrouwbare Nederlandse
statistische gegevens over alcoholgebruik en gelachtsziekten.270 Maar uiteraard waren de in sommige
gevallen misschien overdreven verhalen die de ronde deden slecht voor het imago van de nationale
militie. Zij voedden het beeld onder de bevolking dat de kazernes liederlijke oorden waren waar de
alcoholische dranken rijkelijk vloeiden en publieke vrouwen een bloeiende clientèle vonden. Het leger
werd, overigens was het in de omringende landen niet anders, door veel bevooroordeelde burgers
gezien als een leerschool voor alcohol en venerische excessen.271
De enkele positievere geluiden over het imago van de militairen kwamen, zoals eerder betoogd, vooral
van militaire zijde. Zo ging Leendertz, de oud-officier uit het Nederlands leger, met zijn boekje In en
om de Kazerne enigszins tegen het geijkte beeld in. Toen bij een grote najaarsoefening de troepen op
de paradeplaats waren aangetreden, en na de inspectie klaarstonden om naar het oefenterrein buiten de
stad te marcheren, plaatste een muziekkorps zich aan het hoofd. De manschappen vertrokken
vervolgens goedgemutst onder het zingen van populaire soldatenliedjes naar de plaats van
bestemming. Onderweg werden de troepen vol bewondering gade geslagen: ‘van enkele ramen der
huizen, welke wij passeerden, werden gordijnen opgehaald of zedig ter zijde geschoven en door de
reetjes en spleetjes was hier en daar een lief, door papillotten omlijst, kopje zichtbaar, dat glimlachend
en met welgevallen naar de voorbijtrekkende soldaten keek’. 272 Het was een positief geluid dat de
beroepsmilitair graag wilde laten horen, maar volgens de Limburgs milicien Dorus lag het bij
dienstplichtigen anders. De mensen stonden met heel andere gedachten achter de ramen te gluren.
Toen hij zich met zijn andere ingelote dorpsgenoten voor het eerst naar de kazerne begaf en in de stad
van bestemming aankwam, stonden veel burgers en vrouwen aan de deur, en, zo vervolgde hij: ‘overal
hoorden wij op spottende toon zeggen: “vandaag komen de boeren op”. Men begaapte ons van kop tot
teen en menig vrek trok zeker zijn zoon aan het venster om hem in ’t oor te bijten: ‘kijk jou
ondankbaar schepsel, had ik nou niet voor mijne dure vijffrankstukken een remplaçant voor je gesteld
dan kon je met dat gemeen volk meehuppelen’.273
De beroepsmilitair Leendertz en de oud-dienstplichtige schreven ieder vanuit hun eigen waarneming
over de manier waarop het publiek voorbij marcherende soldaten gadesloeg. De auteurs dachten vanuit
hun eigen achtergrond heel uiteenlopend over het beeld dat de burger van de militair had. De al dan
niet met een politiek tintje gemengde brochures, krantenartikelen en brieven, die in het voorgaande
zijn behandeld, kenmerkten zich door dezelfde verschillende persoonlijke interpretaties van de
(dienstplichtig) militair en zijn leven in de kazerne. Vooral in de periode dat de legerwet Bergansius
volop in de belangstelling stond, overheerste de negatieve berichtgeving, die zowel voor- als
tegenstanders van de dienstvervanging gebruikten om hun standpunt kracht bij te zetten. De slechte
omstandigheden in de kazerne rechtvaardigden volgens de voorstanders van de wet het behoud van
dienstvervanging en volgens de tegenstanders waren ze juist het gevolg van de dienstvervanging. Het
door scholing en betaalbare dagbladen gestaag groeiende lezerspubliek zal zijn negatieve vooroordelen
door deze geschriften hebben zien bevestigd. Het vooruitzicht om voor een schamele beloning ver van
huis een half tot een jaar in een vreemde omgeving te moeten doorbrengen, schrok veel jonge mannen
op voorhand af en de auteurs die de praktijk van alle dag beschreven, voegden daar weinig
verheffendst aan toe. Hun verhalen droegen er integendeel toe bij dat het clichébeeld over een ruwe,
eentonig en verspilde diensttijd standhield. En als we de tijdgenoot, C.J.C. Kempees, mogen geloven,
hadden de militairen daar zelf weinig positieve geluiden aan toe te voegen. Ze hadden het mopperen
uitgevonden: ‘Komt in de chambrée van de Nederlandse soldaat, en gij zult er nooit of zelden over
krijgsdaden, gevaren, voorbeelden van moed en dapperheid hooren spreken. Wat gij hoort, is:
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pruttelen over menage, pruttelen over de drukkende wachtdienst, pruttelen over de menigvuldigheid
der corvées, pruttelen over het geringe zakgeld, pruttelen over al wat hij doen moet’.274
7.4 De betekenis van de plaatsvervanger
In de vorige paragrafen bleek de plaatsvervanger opvallend vaak het zwarte schaap binnen de kazerne.
Zo zou hij te lui zijn om te werken, was hij tien tegen een de nachtbraker die ervoor zorgde dat
anderen niet konden slapen en korporaal Janssen moest volgens zijn zeggen het bevel voeren over
plaatsvervangers van slecht allooi. De plaatsvervangers waren in de geschriften van vooral de militaire
auteurs die voor de persoonlijke dienstplicht pleitten, een geliefde zondebok voor alles wat mis kon
gaan in de kazerne. Zij zouden door hun slechte invloed de dienstplichtigen met zich in het verderf
stortten.275 Maar was dit verwijt terecht? De plaatsvervangers konden zich als militairen uit het
gewone volk niet met de pen verdedigen en moesten het doen met een enkele steunbetuiging van
politieke voorstanders van dienstvervanging en een aantal auteurs uit niet-militaire kring, dat het voor
hen opnam en hun militaire nut benadrukte.
In de niet-militaire bellettrie waarin de plaatsvervanger een rol speelde, kwam hij meestal naar voren
als een sympathiek persoon die niet alleen op geld uit was. Er werden hem in sommige gevallen zelfs
edelmoedige motieven toegedicht. Zo verscheen in 1837 een opvoedkundige bundel met verhalen die
reizigers elkaar in de trekschuit van Amsterdam naar Utrecht vertelden. De zogenaamde
trekschuitpraatjes waren toen een populair genre om een onderwerp op een speelse manier onder de
aandacht van het lezend publiek te brengen. Dat is niet verwonderlijk: de trekschuiten waren in die tijd
onontbeerlijk bij het reizigersvervoer tussen steden en dorpen die met trekvaarten waren verbonden.
Ze waren vaak overvol en de reizigers zaten dicht op elkaar. Een gesprek werd in een dergelijke
setting snel aangegaan.276 Een van de vier verhalen uit de bundel: De remplaçant uit ouderliefde,
begon niet bepaald positief over plaatsvervangers. Een vader en zoon zagen vanuit de trekschuit een
troep miliciens voorbij marcheren, waarop de vader waarschuwde: ‘die remplaçanten in één woord,
zijn en blijven slecht volk, dat te huis niet deugen en werken wil’.277 Maar al snel veranderde de toon
omdat net op het moment dat de vader zijn opmerking plaatste, een predikant tegenover hen kwam
zitten, en die had een heel andere mening. Er waren volgens hem natuurlijk dienstvervangers die zich
slecht gedroegen, maar hij kende een jongen uit zijn gemeente die vijfentwintig jaar terug zijn oude
zieke moeder voor de dood had behoed door als plaatsvervanger in het leger van Napoleon te dienen.
Al het geld dat hij daarvoor had gekregen, was naar zijn zieke moeder gegaan, die daarmee haar
medicijnen had kunnen betalen en zuinig verder had geleefd. Na veel omzwervingen en avonturen was
de zoon uiteindelijk uit Rusland teruggekomen om verder voor haar te zorgen. De clou van het verhaal
is, zo eindigde de predikant op een vermanende toon: ‘dat God geene mensch veroordeelt om den
naam, welke hij voert, maar de deugd zegent, in welker rang derzelve gevonden wordt. Ook een
remplaçant, hoe algemeen in minachting, is dus onzen lof waardig, indien het grondbeginsel, waarvoor
hij voor eene andere de wapens opvatte uit eene edele bron spruit’.278
Ook later in de negentiende eeuw klonken dergelijke geluiden over dienstvervangers met goede
bedoelingen. Ze pasten bij het sociaal bewogen literair genre dat in die tijd steeds populairder werd.
Het bekendste voorbeeld, dat tevens misstanden in de kazerne aan de orde stelde, kwam van vlak over
de grens: het al eerder genoemde De loteling van Hendrik Conscience. Jan Braem, de sympathieke en
melancholische hoofdfiguur van Conscience, die tijdens zijn dienst in de kazerne blind werd, was een
nummerverwisselaar. Bijna een halve eeuw na De loteling schreef de Limburgse letterkundige en
publicist L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck in 1895 een novelle over een remplaçant die minstens even
edelmoedig was voor zijn ouders als Jan Braem en de hoofdpersoon uit het trekschuitverhaal. Hoeber
Curvels, de zoon van arme pachters uit een klein Limburgs dorpje werd plaatsvervanger voor de zoon
van de vrekkige, geldverspillende landeigenaar, die het voor geen goud zijn zoon in dienst wilde:
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‘Sacré nom de tonnerre, zijn zoon soldaat in dat vieze, blauwe pak, met zoo’n slaapmuts op zijn hoofd,
Morblue ’t was om te lachen, om te stikken van het lachen’.279 De oude zieke vader van Hoeber had
buiten zijn toedoen schulden moeten maken bij de landeigenaar, die vervolgens onder valse
voorwendselen de jonge Curvels de plaats liet innemen van zijn verwende zoon. Bovendien moest
Hoeber beloven om na zijn tijd als plaatsvervanger nog enkele jaren in het Indisch leger te dienen. Met
de premie die hij daarvoor kreeg, konden de laatste schulden van de familie worden afgelost. De
jongen onderging zijn lot zonder morren. Na als plaatsvervanger gediend te hebben, ging hij naar
Atjeh, waar hij zich als held onderscheidde tijdens gevechten met de plaatselijke bevolking maar
uiteindelijk sneuvelde. De arme ouders bleven alleen achter met hun schulden, want mededogen stond
niet in het vocabulaire van de landeigenaar geschreven. De remplaçant en vrijwilliger Hoeber was voor
auteur Lamberts Hurrelbrinck een echte held: ‘Ver weg onder den zonnigen bodem der tropen ligt het
lijk van een braven jongen, een eenvoudigen remplaçant; hij is heengegaan ter liefde zijner oude
gebrekkige ouders, wier steun, wier hulpe hij was; hij heeft zijn leven ten offer gebracht voor het
vaderland, dat hij gediend heeft met geestdriftvollen, trouwen moed; hij is gevallen op het veld van
eer, strijdend voor de jonge vrouw, voor Neerlands Koningin, zijn ideaal, dat hij aanbad met
kinderlijke vereering’.280
Over de persoon plaatsvervanger en zijn motieven werd dus zeer uiteenlopend geschreven. Bij de
burgerlijk auteurs werden stichtelijke motieven van de plaatsvervanger soms om opvoedkundige
redenen uitvergroot en in de militaire geschriften maakte wie voor de persoonlijke dienstplicht was de
plaatsvervanger zwart, en wie ertegen was, prees hem de lucht in.281 De tegenstanders van
plaatsvervanging hadden het niet over edele motieven, maar belichtten de negatieve drijfveren die de
vervangers zouden hebben om voor het soldatenberoep te kiezen. Zo stond in de Arnhemsche Courant
in 1870 te lezen: ‘Over het algemeen wordt het soldatenberoep niet uit lust in het vak zelf gekozen,
maar onder den drang van omstandigheden: uit nooddwang, uit berooidheid, uit
jeneveropgewondenheid, verleid door den prijs van het plaatsvervangerschap’.282 Plaatsvervangers
werden door Nederlandse critici in officierskringen en daarbuiten aangewezen als hoofdschuldigen
voor het alcoholprobleem in het leger. In België, dat ook met het fenomeen plaatsvervanging te maken
had, waren dezelfde geluiden te horen. Bovendien wezen de legerartsen bij de zuiderburen
plaatsvervangers niet alleen aan als aanstichters van alcoholmisbruik, maar zij stelden hen vanwege
hun vermeende beperkte scholing en ontuchtige levenswandel tevens verantwoordelijk voor het hoge
aantal geslachtsziekten in het leger. De oudere plaatsvervangers waren in deze denktrant met hun geld
de gangmakers in de kazerne en spoorden de jonge rekruten aan hun losbandige levensstijl na te
volgen.283 Volgens de voorstanders van plaatsvervanging werden de vervangers echter door heel
andere motieven gedreven. Hun geld verbrasten zij niet aan drank of vrouwen. Voor de arme jonge
arbeider zonder veel uitzicht op een redelijke plaats op de arbeidsmarkt bood plaatsvervanging
integendeel een uitkomst en mogelijkheid op een beter leven. Het kapitaaltje dat de plaatsvervanger
verdiende, werd volgens hen vaak gebruikt als start om een eigen bedrijf te beginnen.284
In de politiek was het hetzelfde liedje. De verschillende partijen hadden een tegenovergestelde mening
over de beweegreden van plaatsvervangers, wat bijvoorbeeld bleek uit de discussie die in de jaren van
het wetsontwerp Bergansius werd gevoerd. In 1890 was naar aanleiding van het ontwerp een commissie
van voorbereiding in het leven geroepen onder leiding van de invloedrijke liberaal Samuel van Houten,
bekend van zijn kinderwetje uit 1874, maar ook tegenstander van de persoonlijke dienstplicht omdat hij
niets moest hebben van de dwang en het drillen in de kazerne. Het rapport dat de commissie uitbracht,
was kritisch ten opzichte van het wetsontwerp dat afschaffing van dienstvervanging voorstond, wat
niet verwonderlijk was met een voorzitter en een ander liberaal Kamerlid, de latere minister van
Defensie, A.L.W. Seyffardt, die voor een volksleger waren.
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De aanhangers van het volkslegermodel baseerden zich veelal op het voorbeeld Zwitserland. In dat
land vond geen loting plaats en kregen alle geschikte mannen voor korte tijd een militaire oefening
met herhalingen in latere jaren. De twee belangrijkste verschillen met de persoonlijke dienstplicht
waren dat alle niet afgekeurde mannen in dienst moesten en dat hun militaire oefening niet in de
kazerne plaatsvond, maar in hun eigen burgerlijke omgeving. Deze volkslegergedachte kende toen in
verschillende varianten aanhangers uit verschillende politieke richtingen. In hoofdstuk vier kwam al
ter sprake hoe de socialisten een zichzelf organiserend en bewapenend volk met een proletarische inslag
propageerden. Daarnaast kon de volkslegergedachte onder links-liberalen en katholieken op
sympathisanten rekenen. De consequentie van deze gedachte was dat dienstvervanging voor veel
aanhangers geoorloofd was, of in ieder geval de afschaffing minder urgent was, zolang het drillen in
de kazerne voortduurde.
Naast de twee links-liberale tegenstanders van de kazerne die de volkslegergedachte aanhingen,
maakten bovendien nog twee katholieke Kamerleden, H.J.A.M. Schaepman en J.H.L. Haffmans deel
uit van de commissie.285 Uit het vorige hoofdstuk bleek dat de katholieken de dienstvervanging hoe
dan ook wilden behouden, hoewel Schaepman in deze kwestie om politieke redenen gematigd was.
Het zal niet verwonderen dat het oordeel over de persoon van de plaatsvervanger al snel een van de
kwesties was waarover de meningen van de commissie en de regering sterk uiteenliepen. De
commissie meende dat door plaatsvervanging minder geschikte soldaten door goede soldaten werden
vervangen. Als de persoonlijke dienstplicht werd ingevoerd, zou: ‘men veeltijds ongeschikte
dienstplichtigen daarvoor in de plaats krijgen, en het leger berooven van uitstekende krachten, die zich
vrijwillig, in hun eigen belang, voor den dienst beschikbaar stellen’.286 De regering had daarentegen
geen hoge pet op van het morele en intellectuele gehalte van de plaatsvervanger en trachtte dit aan de
hand van statistieken over het analfabetisme en veroordelingen aan te tonen.287 Daarnaast vond zij in
tegenstelling tot de commissie dat de invloed van de dienstvervanger, die zijn functie als beroep
uitoefende, vooral afbreuk deed aan het karakter van dienstplicht. In zijn antwoord op het rapport
schreef de minister: ‘Laat men daarentegen dienstvervanging toe, dan is het een plicht waarvan men
zich de vervulling moet getroosten, of omdat men geen geld genoeg heeft om zich te doen vervangen,
of omdat men voor eene som gelds zich wel wilde leenen om een ander te vervangen. Elk hooger
zedelijk motief wordt daardoor aan het begrip omtrent den plicht der verdediging van den
vaderlandschen bodem onttrokken’.288 Welke van de twee partijen had gelijk met zijn oordeel over de
plaatsvervangers? Een antwoord is moeilijk te geven. Beide ‘soorten’ plaatsvervangers bestonden en
hun achtergrond en beweegredenen werden door aanhangers en tegenstanders van het
remplaçantenstelsel met liefde uitvergroot ten behoeve van hun eigen doeleinden.
Naast deze verschillende uitleg over de betekenis van de plaatsvervanger, waren de auteurs van de
brochures het wel eens over de hoofdrol die hij speelde binnen het groepsleven in de kazerne. De
plaatsvervanger onderscheidde zich op een aantal gebieden van zijn kazernegenoten en was een
opvallende verschijning. Hij kon opvallen omdat hij ouder was dan zijn kazernegenoten, uit een
vergelegen provincie kwam of al een militaire of maatschappelijke loopbaan achter de rug had. Zijn
betekenis voor de samenstelling en het imago van de nationale militie was groter dan die van de
nummerverwisselaar. De nummerverwisselaar trad minder op de voorgrond omdat hij qua leeftijd, lokale
achtergrond en militaire ervaring nauwelijks was te onderscheiden van de milicien die voor zijn nummer
opkwam. De auteurs schreven dan ook minder over de nummerverwisselaar dan over de plaatsvervanger.
De aparte positie van de plaatsvervanger kwam aan bod in veel brochures die over het kazerneleven
handelden. Zo werd een plaatsvervanger in de brochure van Kalff geportretteerd als de natuurlijke
leider van de kazernekamer die vol passie sterke verhalen vertelde over zijn militaire verleden in
Nederlands-Indië. Hij was een ‘merkwaardig lid der compagnie, een onooglijke oude kerel’, die acteur
in Londen was geweest en als kok op China had gevaren. Bovendien was hij een uitnemend verteller
en maakte hij zich onder zijn kamergenoten populair met spotliedjes over een algemeen gehate
korporaal.289 De plaatsvervangers hadden ook een bijnaam: ‘dure’ of ‘dure kerel’, die hun aparte
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positie accentueerde. Jan Milicien, het pseudoniem van de auteur van een brochure die door de
Antidienstvervangingbond werd uitgegeven, zal gelijk hebben gehad, toen hij schreef dat de
plaatsvervangers deze bijnaam hadden te danken aan het geld waarover zij konden beschikken, maar
zal hij niet tegelijkertijd vooroordelen hebben laten meespelen met zijn gevolgtrekking dat
plaatsvervangers dit geld verkeerd besteedden en door dronkenschap straf na straf opliepen?290
Ook in de andere brochures kwam de bijnaam ter sprake.291 De Amsterdamse schutter Teunisse,
noteerde in zijn dagboek over zijn belevenissen tijdens het conflict met België dat de manschappen het
tot woede van hun kapitein op een zuipen zetten tijdens een rustpauze na een lange mars: ‘en zeij dat
het de remplicanten hun schuld was. Want dat deze ’t gemeenste waren en mak(kelijk) hun geld
verdienden, dat deze altijd meer konden doen dan een dienstpligtige. En er zou ten strengste gestraft
worden wanneer dat grapje weer gebeurde, maar de ramlicanten dubbelt’.292 In kazerneleven van de
oud-milicien uit antirevolutionaire hoek, werd de plaatsvervanger op een heel andere manier in
verband met zijn bijnaam beschreven. Hier was hij een oude veteraan die wel tegen een stootje kon.
De oud-milicien beschreef een vloekende en tierende sergeant die de manier waarop zijn manschappen
zich tijdens het exerceren bewogen maar niets vond. Vooral een plaatsvervanger moest het ontgelden:
‘En jij – plaatsvervanger - dure…; vuile…gaat hij voort, zich tot een Brabander wendende, die als
plaatsvervanger in de gelederen dienst nam…Jij komt hier… om de centen. Die andere jongens, die
moeten wel komen, maar jij had in je negerij kunnen blijven, om de varkens te hoeden. Houd je kop
leelijke kerel! De plaatsvervanger die zich om deze gansche redeneering niets bekreunt, wijl hij er
elken dag weer op onthaald wordt, staat met een onbeweeglijk gelaat te kijken’.293
Er zijn kwantitatieve gegevens beschikbaar die de gekleurde verhalen van voor- en tegenstanders van
plaatsvervanging over de bijzondere positie die de plaatsvervanger in het kazerneleven innam
concreter maken. Zo bevestigt een onderzoek dat de minister van binnenlandse Zaken instelde naar de
leeftijd van de plaatsvervangers in de periode 1861-1876 dat verhalen over oudere en ervaren
plaatsvervangers in brochures en krantenartikelen niet uit de lucht waren gegrepen. Er was in ieder
geval een behoorlijk aantal plaatsvervangers van wie de leeftijd verschilde met die van de
dienstplichtige jongens:
Leeftijd van de plaatsvervangers ingelijfd bij de nationale militie 1861-1876 294
Leeftijd
21
22
23

Aantal
2366
3624
2672

Percentage
10.0
15,3
11,3

24

2574

10,8

25

2933

12,4

26

2933

12,4

27

1747

7,4

28

1210

5,1

29

906

3,8

30-34

2319

9,8

35-39

460

1,9

Ruim vijftig procent van de plaatsvervangers was dus vijfentwintig jaar of ouder en meer dan tien
procent was zelfs dertig jaar of ouder.
In latere jaren lijkt de gemiddelde leeftijd van plaatsvervangers omlaag te zijn gegaan. De leeftijden
van de plaatsvervangers in de provincie Utrecht geven hier althans een indicatie van. Uit de eerder
290
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aangehaalde registers van plaatsvervangers die voor deze provincie bewaard zijn gebleven, is het
volgende overzicht gemaakt volgens eenzelfde indeling naar leeftijd als bij de landelijke cijfers over
de periode 1861-1876:
Leeftijd van de plaatsvervangers in Utrecht ingelijfd bij de nationale militie 1889-1898
Leeftijd
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30-34
35-39

Aantal
138
139
102
64
34
38
50
36
24
39
4

Percentage
20,7
20,8
15,3
9,6
5,1
5,7
7,5
5,4
3,6
5,8
0,6

De leeftijdgroep boven de dertig maakte nu nog maar 6,4 procent uit van het totaal, terwijl dat
percentage in het landelijk overzicht van de jaren 1861-1876 op 11,7 procent lag. Een ander
opvallende verandering trad er op bij de eenentwintig- en tweeëntwintigjarige plaatsvervangers. In
Utrecht had in de laatste tien jaar van het remplaçantenstelsel 41,5 procent van de plaatsvervangers
deze leeftijden, terwijl het landelijke percentage in de periode 1861-1876 op 25,3 procent lag.
Niet alleen de leeftijd van plaatsvervangers, maar ook hun levenservaring gaf ze alle kans de
belangrijke rol in het groepsleven van de kazerne te spelen die hun in de geschriften werd toegedicht.
De registers van plaatsvervangers die voor Utrecht en ook voor de provincie Overijssel bewaard zijn
gebleven, maken de verhalen ook in dit opzicht concreter. Ze laten zien in hoeverre deze oudere
plaatsvervangers een militair verleden hadden. In de registers voor de provincie Overijssel werd een
aantekening gemaakt van een voorafgaand dienstverband bij de landmacht of het Oost-Indisch leger.
Er hadden 35 plaatsvervangers bij de landmacht gediend en 11 bij het Oost-Indisch leger, ofwel 17,5
procent van de 263 plaatsvervangers had een militair verleden. De Overijsselse cijfers zijn gebaseerd
op de drie jaar die de bewaard gebleven registers beslaan: 1894, 1896 en 1898.295 De registers van
plaatsvervanging voor de provincie Utrecht gaan over een doorlopende en langere periode: 1870-1898.
Onder de 2397 plaatsvervangers bevonden zich 734 mannen (30,6 procent) die eerder militaire
ervaring hadden opgedaan als dienstplichtige soldaat, vrijwilliger bij de landmacht, in het koloniale
leger, of als remplaçant.296 In onderstaand overzicht is goed te zien dat de jaarlijkse percentages vanaf
1870 gestaag daalden:
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UA, provinciaal bestuur 5512, Register van gedane uitspraken omtrent personen, die zich hebben aangeboden om als
plaatsvervanger op te treden.
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percentage plaatsvervangers met militaire
ervaring in de provincie Utrecht
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In de jaren 1894-1898 was het Utrechtse percentage van ruim twintig procent niet ver verwijderd van
het eerder genoemde Overijsselse percentage (17,5 procent) in de jaren 1894, 1896 en 1898. Het ligt
voor de hand dat er een verband bestaat tussen de steeds lagere gemiddelde leeftijd van de
plaatsvervangers en het in de loop der jaren afnemende percentage plaatsvervangers met militaire
ervaring. De cijfers ondersteunen de veronderstelling dat de plaats van oud-militairen voor een niet
onbelangrijke deel werd ingenomen door jonge plattelandsarbeiders die door de landbouwcrisis weinig
of geen werk hadden.
In de registers uit Overijssel en Utrecht stond eveneens het beroep van de plaatsvervangers en
nummerverwisselaars vermeld. Het is opvallend dat vrijwel niemand, ook niet de oudere
plaatsvervangers die eerder al een kazerne van binnen hadden gezien, zich als militair beschouwde. In
Overijssel ging het om slechts een plaatsvervanger die als beroep militair achter zijn naam had staan
en in Utrecht waren dat twee plaatsvervangers. Bij de nummerverwisselaars kwam een dergelijk
vermelding zelfs in het geheel niet voor. Zij waren daar ook te jong voor. Wel blijkt uit het register
voor Utrecht dat nummerverwisseling niet ongebruikelijk was als opstap naar een militaire loopbaan.
In de provincie meldden 219 nummerverwisselaars zich als vrijwilliger bij de landmacht en 96
nummerverwisselaars tekenden voor het koloniale leger. Er vonden over de periode 1870-1898 in
Utrecht in totaal 918 nummerverwisselingen plaats; 34,3 procent van de nummerverwisselaars koos
dus voor een vervolg van een vast militair dienstverband. Bij de oudere plaatsvervangers in Utrecht lag
dat percentage lager op 22,7 procent.
Bijna niemand van de plaatsvervangers en nummerverwisselaars omschreef zichzelf dus als militair, of
werd door de betrokken functionaris die de registers bijhield als zodanig ingedeeld. Hoe stonden zij
dan geregistreerd? Veel van plaatsvervangers en nummerverwisselaars hadden ongespecificeerde
beroepsaanduidingen als arbeider, dagloner, dienstknecht, knecht of werkman achter hun naam staan.
Dat kwam omdat zij dikwijls ongeschoolde seizoenarbeiders waren die noodgedwongen overal aan de
slag probeerden te komen waar maar werk voorhanden was. Zij waren moeilijk bij een beroepstak in te
delen en vandaar dat ongespecificeerde beroepsaanduidingen als arbeider of dagloner in deze gevallen
de best mogelijke omschrijvingen waren.
De woonplaats van het overgrote deel van de 1013 losse werkkrachten uit Utrecht lag op het
platteland: slecht 72 (7,1 procent) van hen woonde in de twee grootste steden van de provincie,
Amersfoort en Utrecht, of in een van de grote steden buiten de provincie.297 In Overijssel kwamen 4
van de 99 (4,0 procent) losse werkkrachten uit de twee grootste steden van de provincie, Deventer en
Zwolle, of uit een van de grote steden buiten de provincie.298 Gezien deze scheve verhouding tussen
stad en platteland zal het overgrote meerheid van deze losse werkkrachten zijn bestaan in de landbouw
hebben gevonden, maar de nijverheid en dienstensector kunnen niet helemaal worden uitgesloten, ook
297
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daar kon immers bijvoorbeeld in de bouw, aan de haven of op het kantoor losse arbeid worden
verricht. De losse werkkrachten zijn als gevolg van deze onzekerheid als een aparte categorie
opgenomen in de navolgende onderverdeling van de Utrechtse en Overijsselse plaatsvervangers en
nummerverwisselaars over de verschillende beroepstakken:
Verdeling plaatsvervanger en nummerverwisselaars over de verschillende beroepstakken 299
Sector
Landbouw
tuinier
visser
jager
schaapsherder
Nijverheid
schoenmaker
timmerman
sigarenmaker
Diensten
koopman
schipper
Losse
werkkracht
arbeider
dienstknecht
knecht
werkman
dagloner
Zonder
Onbekend
Totaal

plv
Aantal
475
17
3
1
4
588
68
54
47
174
34
40

Utrecht Nmrv Utrecht
%
Aantal %
19,8
107
11,4
15

plv
Overijssel nmrv Overijssel
Aantal %
Aantal %
50
19
25
19,8
0
1
2
4

24,5

70
2
3
9
20
4
8

26,6

1013
666
116
30
126
59
129
18
2397

42,3

99
87
3
1
5
3
15
9
263

37,6

7,3

5,4
0,8
100

487
49
34
63
81
32
20

52,3

190
123
1
0
67
0
43
23
931

20,4

8,7

4,6
2,5
100

7,6

5,7
3,4
100

47
2
1
10
5
1
2

37,3

44
42
0
0
0
2
3
2
126

35

4

2,4
1,6
100

Uit deze verdeling naar beroepstak lijkt dat een verhoudingsgewijs gering aantal remplaçanten zonder
werk zat. Maar in dit geval bedriegt de schijn. De verklaring voor de geringe werkloosheid ligt bij de
hier gemaakte keuze om in het overzicht de losse werkkrachten als aparte categorie te vermelden. Het
merendeel van hen zal niet onbekend zijn geweest met het fenomeen werkloosheid. Zij leefden immers
op het platteland en seizoenswerkloosheid was vooral in deze tijd van crisis een jaarlijks terugkerend
verschijnsel. Dergelijke tijdelijke werklozen zagen zichzelf waarschijnlijk uit trots en ook uit
overtuiging eerder als een arbeider of knecht, dan als iemand zonder werk.
Ook zijn de losse werkkrachten er verantwoordelijk voor dat een tamelijk laag percentage
plaatsvervangers en nummerverwisselaars op basis van hun beroepsaanduiding in de landbouwsector
is ingedeeld, wat in tegenspraak lijkt met de in het vorige hoofdstuk beschreven aantrekkingkracht van
het remplaçantenstelsel op een steeds grotere wordende groep jonge plattelanders. Een belangrijke
verklaring voor dit lage percentage is al gegeven: de losse werkkrachten waren meestal ongeschoolde
landarbeiders die op het platteland hun brood verdienden, maar omdat dit niet met voldoende
zekerheid gezegd kan worden, zijn ze bewust niet in de landbouwsector ingedeeld.
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Als derde valt op dat een niet onbelangrijk deel van de plaatsvervangers en vooral
nummerverwisselaars uit de nijverheidssector afkomstig was. Zij zullen vooral gewerkt hebben in
kleine ambachtsbedrijven die leden onder het koopkrachtverlies van de boeren door de landbouwcrisis
en de concurrente van de mechanisatie in de grote steden. De kleinschalige ambachtelijke
onderneming die voor een lokale markt produceerde, verloor bijvoorbeeld in de provincie Utrecht net
als elders in het land terrein aan stedelijke grootschalige ondernemingen en moderne industriële
bedrijven.300 Een uitzondering vormde de tweede stad van de provincie, Amersfoort, rond 1850 een
gemeente met ongeveer 13.000 inwoners, van wie een groot aantal in de nijverheid werkzaam was.
Vooral de textielindustrie deed het er goed. Maar in de tweede helft van de eeuw daalde het aandeel
van de beroepsbevolking dat werkte in de textiel dramatisch van 43 procent in 1849 naar slechts 3
procent in 1889. De klap kwam hard aan, want er was geen bedrijfstak die het verlies in eerste
instantie kon opvangen. Het gevolg was dat in 1899 nog maar 37 procent van de Amersfoortse
beroepsbevolking in de nijverheid werkte, terwijl dat percentage in 1850 op 54 procent had gelegen. In
tegenstelling tot de meeste andere steden nam het deel van de beroepsbevolking dat in de
nijverheidssector werkte af.301 Het gevolg was zichtbaar in het aanbod van plaatsvervangers uit de
stad: Amersfoort had door de teruglopende werkgelegenheid in de industriële sector als enige van de
grote gemeenten in de provincies Utrecht en Overijssel een aanbod van plaatsvervangers dat hoger lag
dan de vraag naar plaatsvervangers. In de grote steden waren over het algemeen meer jongens die zich
lieten vervangen, dan jongen die zich als plaatsvervanger aanboden, als gevolg van het grote aanbod
plattelanders op de remplaçantenmarkt die leden onder de landbouwcrisis en de aantrekkende
werkgelegenheid in de steden. Amersfoort vormde een uitzondering op deze regel.
Aantal lotelingen in de grootste steden van de provincies Utrecht (1870-1898) en Overijssel
(1894, 1896 en 1898) dat zich liet vervangen ten opzichte van het aantal plaatsvervangers uit die
steden.302
vervangen
Amersfoort 98
639
Utrecht
22
Zwolle
28
Deventer

plaatsvervanger
108
327
10
7

Een tweede gevolg van de achteruitgang van de nijverheid in Amersfoort voor het aanbod van
plaatsvervangers uit de stad, was dat maar liefst de helft (50,2 procent) van hen opgaf in deze
beroepstak te hebben gewerkt, terwijl dat percentage voor de hele provincie Utrecht op 24,5 procent
lag.
De registers bevestigen ook de eerder genoemde notariële akten van de Haagse notaris De Bas, die
erop wezen dat plattelandarbeiders bereid waren ver van huis in de kazerne te dienen. Uit de data komt
naar voren dat de landbouwers en losse werkkrachten die zich als vervanger aanboden,
verhoudingsgewijs vaker uit een andere provincie kwamen dan de ambachtslieden die dichter bij huis
bleven. Zo blijkt uit het overzicht van de verdeling van de plaatsvervangers en nummerverwisselaars
over de verschillende beroepstakken op de vorige bladzijde dat de categorie nummerverwisselaars, die
volgens de wet uit de zelfde provincie afkomstig moesten zijn als de personen die zij vervingen, hoge
percentages van 52,3 procent (Utrecht) en 37,3 procent (Overijssel) vertoonden van uit de nijverheid
afkomstige arbeidskrachten. Een tweede bevestiging van dit beeld geeft een uitsplitsing van binnen en
buiten de provincie Utrecht afkomstige plaatsvervangers met hun beroepen.

300
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Beroepen plaatsvervangers uit Utrecht en de andere provincies van Nederland

landbouw
Nijverheid
Diensten
Losse
werkkracht
Arbeider
dienstknecht
knecht
werkman
Dagloner
Zonder
Onbekend
Totaal

plv
Utrecht plv rest Nederland
Aantal %
Aantal
%
231
20,6
244
19,0
352
31,4
236
18,5
91
8,1
83
6,5
350
274
3
1
69
3
86
10
1120

31,3

7,7
0,9
100

663
397
113
37
57
59
43
8
1277

51,9

3,4
0,7
100

Het bestaan als remplaçant was in de eigen provincie aantrekkelijk voor landbouwers en voor jongens
die in de nijverheid werkzaam waren. Buiten de provincie hadden de militiemaatschappen vooral
succes onder de boerenbevolking. Een derde illustratie hiervan geven de Limburgse plaatsvervangers
in Utrecht 1870-1898: maar liefst 79,3 procent had een beroepsaanduiding die paste onder de
landbouwsector of onder de categorie losse werkkracht.303 Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat
de animo voor de remplaçantenmarkt in de dienstensector minder was dan in de landbouw en ook de
nijverheidsector. Dat is weinig verrassend. De salarissen van de werknemers lagen hoger en het
aandeel van de beroepsbevolking uit deze sector was toen nog veel geringer dan dat uit de andere
sectoren.
Een vergelijking van deze statistische gegevens met de publicaties over de aard en het karakter van de
plaatsvervangers leert dat er onder hen zeker een aantal was dat door hun ouderdom en militaire
ervaring geacht kan worden een hoofdrol in het kazerneleven te hebben gespeeld. Maar het merendeel
had geen militair verleden en was toch vooral los werkvolk dat van dag tot dag leefde en betaald werk
zocht waar de mogelijkheid zich ook maar voordeed. Vooral voor de boerenarbeiders die het door de
landbouwcrisis moeilijk hadden, maar ook voor ambachtslieden die afhankelijk waren van het
kleinbedrijf op het platteland en in de stad, was de militaire vervanging een verleidelijk alternatief
voor een werkloos burgerbestaan. Velen onder hen kozen vanwege het geld voor de vervanging en niet
voor vrijwillige dienst in de landmacht of het koloniale leger. Een bijkomend voordeel bij deze keuze
was het vooruitzicht dat zij na een jaar weer konden terugkeren in de burgermaatschappij en niet
gebonden waren aan een militair contract van een aantal jaren dat zij bij een verbintenis als vrijwilliger
zouden moeten aangaan. Naast het nadeel van een langjarige verbintenis had tekenen voor het
Nederlandse koloniale leger bovendien nog het bezwaar dat dit leger, in tegenstelling tot de
betrekkelijke vrede en rust die de Nederlandse landmacht na 1839 kende, in vrijwel permanente staat
van oorlog verkeerde.304 Na hun verblijf in de kazerne koos een derde deel van de remplaçanten voor
een militaire loopbaan en keerde de rest terug naar het burgerleven. De nummerverwisselaars en
plaatsvervangers waren en bleven vooral burgers, en volgens de registratie van hun beroepen in de
registers voor Overijssel en Utrecht voelden ze zich ook zo.
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Een gedeelte uit de notariële akte van de Voorburgse boer Adam Leonardus Hooymans die zich door de arbeider
Gerrit Kuilder, arbeider uit Emmen, liet vervangen. Gemeentearchief Den Haag.

In het voorgaande is een licht geworpen op de achtergrond en beweegredenen van jongens uit de
burgermaatschappij die zich bij militiemaatschappijen en tussenpersonen aanboden, maar hoe stond
het eigenlijk met hun gedrag vanaf het moment dat ze als dienstvervanger binnen de kazerne dienden?
Om hier meer inzicht in te krijgen, zijn de politieke schermutselingen rondom het wetsontwerp van
minister Bergansius nuttig. Zoals eerder beschreven had de regering weinig op met het gehalte van de
dienstvervangers, terwijl de commissie van voorbereiding de loftrompet over hen stak. In haar
antwoord op de commissie van voorbereiding kwam de regering, om haar standpunt kracht bij te
zetten, met twee statistieken over het ontwikkelingspeil en het morele niveau van de dienstvervangers.
In de eerste statistiek vergeleek ze de scholing van de remplaçanten met die van de dienstplichtigen en
daaruit bleek dat het analfabetisme onder plaatsvervangers groter was dan onder de jongens die voor
hun nummer opkwamen. In het tijdvak 1885-1890 kon gemiddeld 12 procent van de plaatsvervangers
niet lezen of schrijven, onder de nummerverwisselaars lag dat percentage met 11,33 procent iets lager.
Het verschil met de lotelingen die dienden, was behoorlijk: 7,19 procent onder hen kon niet lezen noch
schrijven.305 Het tweede statistisch overzicht had betrekking op dienstplichtigen, vrijwilligers en
remplaçanten die tijdens hun verblijf in de kazerne waren veroordeeld. Het ging om vergrijpen van de
verkoop van kledingsstukken en misbruik van vertrouwen tot doodslag of moord. Die cijfers vielen
niet ongunstig uit voor de plaatsvervangers. Wellicht werden ze daarom in tegenstelling tot die over
het analfabetisme in het antwoord van de regering op de commissie van voorbereiding niet
genoemd.306 In de periode 1863-1890 bleek 18,7 procent van de delicten in de krijgsmacht door
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plaatsvervangers en nummerverwisselaars begaan, 25,4 procent door andere miliciens en 55,9 procent
door vrijwilligers. Hoewel deze percentages een vertekend beeld geven omdat er meer vrijwilligers en
andere miliciens dienden – volgens de regering waren in de militie in deze jaren gemiddeld drie keer
zoveel andere miliciens en twee keer zoveel vrijwilligers als remplaçanten onder de wapenen – was het
percentage overtredingen van dienstvervangers op zijn minst niet opzienbarend.307 Veeleer kwamen de
vrijwilligers er slecht vanaf. Vooral diefstal kwam onder hen opvallend vaak voor. In maar liefst 57,4
procent van de gevallen was een diefstal gepleegd door een vrijwilliger en in slechts 14,3 procent van
de gevallen door een remplaçant.
In een van zijn kwantitatieve onderzoeken naar Franse dienstplichtigen uit de negentiende eeuw kwam
de historicus Emanuel Le Roy Ladurie in de jaren zeventig van de twintigste eeuw tot een uitkomst,
die net als de Nederlandse bevindingen uit de negentiende eeuw, positief uitviel voor de handel en
wandel van plaatsvervangers. Het onderzoek van Le Roy Ladurie, dat de landelijke Franse lichting van
1868 omvatte, behandelde het verschil in criminaliteit tussen dienstplichtigen zonder vervanger,
dienstplichtigen die zich lieten vervangen en dienstvervangers. De uitkomst was dat 3,19 procent van
de dienstplichtigen zonder vervanger zich aan een of andere vorm van misdrijf schuldig maakte en dat
dit percentage onder de dienstvervangers met 1,69 procent beduidend lager lag.308
Een ander opvallend aspect in de Nederlandse percentages uit de negentiende eeuw was dat het
aandeel van de remplaçanten in de misdaadcijfers in de loop der jaren afnam. De regering had in haar
antwoord aan de commissie van voorbereiding een tweede opgave over crimineel gedrag toegevoegd,
die alleen ging over de jaren 1889 en 1890. De opgave toonde dat het percentage overtredingen dat
door plaatsvervangers en nummerverwisselaars was begaan, was gedaald van 18,7 procent naar 12,8
procent.309 Een belangrijke oorzaak voor deze daling zou kunnen hebben gelegen in de omstandigheid
dat steeds meer plaatsvervangers van het platteland kwamen. Het onderzoek van Le Roy Ladurie
toonde in ieder geval dat de criminaliteitscijfers in 1868 onder Franse dienstplichtigen die afkomstig
waren van het platteland behoorlijk lager lagen dan die onder dienstplichtigen uit de steden. Volgens
de Franse historicus liepen deze percentages vooral uiteen vanwege verschillen in leefcultuur en
minder door verschillen in onderwijs of vermogen.310
De plaatsvervangers mochten over het algemeen dan niet bepaald geschoold zijn en nauwelijks bezit
hebben; ze waren niet de bende dieven en schurken waar de voorstanders van de persoonlijke
dienstplicht ze het liefst voor aanzagen. De verklaring van goed gedrag die een plaatsvervanger moest
overleggen, was zeker geen waterdicht document, maar had blijkbaar toch enig nut. Ook zal hebben
meegespeeld dat de remplaçant, dankzij het contract dat hij met een tussenpersoon was aangegaan, met
een behoorlijk bedrag zijn intrede deed in de kazerne. Hij was daardoor minder geneigd tot stelen,
hoewel daarbij de kanttekening kan worden gemaakt dat sommige plaatsvervangers misschien
kwetsbaar waren door een te hoog uitgavenpatroon in het begin van hun diensttijd.
De plaatsvervangers waren aan het eind van de negentiende eeuw minder van de gewone
dienstplichtigen en de nummerverwisselaars te onderscheiden dan in de eerste helft van de eeuw. De
verschillen in fysiek opzicht en op het gebied van levenservaring waren niet langer zo groot omdat
steeds meer jonge landarbeiders die zonder werk zaten en steeds minder oud-militairen zich op de
remplaçantenmarkt begaven. Het ontwikkelingspeil van de remplaçanten bleef volgens statistieken wel
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lager dan dat van andere militairen, maar dat uitte zich niet in opvallend crimineel gedrag binnen de
krijgsmacht. Ondanks deze ontwikkelingen en de komst van sociaal bewogen auteurs die schreven
over plaatsvervangers met nobele motieven, bleef ten onrechte wel een negatief clichébeeld bestaan.
De meeste plaatsvervangers waren jonge ongeschoolde arbeiders die moeilijk aan de slag kwamen en
in de vervanging een tijdelijke oplossing voor hun geldproblemen vonden. Natuurlijk waren er altijd
wel plaatsvervangers te vinden die door hun geld, leeftijd en militaire ervaring opvielen en met hun
levenservaring in het kazerneleven een overheersende positie innamen tussen de andere
dienstplichtigen. Maar de onvolkomenheden van deze kleine groep werden door tegenstanders van de
dienstvervanging uitvergroot. Veel ouders zagen zich daardoor ten onrechte bevestigd in het idee dat
hun zoon op het verkeerde pad zou raken door het geld en de slechte invloed van de plaatsvervangers,
die zij ondanks alle veranderingen bleven aanduiden als ‘heffe des volks’ en ‘Jan Rap en zijn maat’.311
De voorstanders van de persoonlijke dienstplicht cultiveerden dit cliché in hun geschriften maar al te
graag en de plaatsvervangers droegen op die manier buiten hun schuld bij aan het imago van de
nationale militie als een strijdmacht van kansarme boeren, proletariërs en uitschot.
7.5 Religieuze bedenkingen tegen de kazerne
In de negentiende eeuw speelde de godsdienst een belangrijke rol in het maatschappelijk leven. Tot ver
in deze eeuw was van ‘onkerkelijkheid’ nauwelijks sprake. Dat kwam naast de religieuze en pastorale
behoeften van de kerkleden, ook omdat veel mensen uit de lagere klassen voor de bedeling van de kerk
afhankelijk waren. Zij moesten dus wel lidmaat zijn. Minstens even belangrijk was de sociale functie
van de kerk. Het was de plek waar dorps-, stad- en streekgenoten elkaar ontmoetten en de laatste
plaatselijke roddels en ontwikkelingen met elkaar werden besproken. Daarnaast werden de manier van
leven, de moraliteit en de heersende smaak in sterke mate bepaald door wat de kerkelijke voorgangers
erover te zeggen hadden. Voor het doen en laten van een groot deel van bevolking was de kerk
daarmee een belangrijk referentiekader. In een tijd waarin het gezag van de kerk binnen de
maatschappij groot was, werd de houding van de Nederlandse burger ten opzichte van de dienstplicht
in niet onbelangrijke mate bepaald door de godsdienst. De Franse Revolutie had weliswaar formeel
een scheiding tussen kerk en staat gebracht, maar daarmee geen ontkerstening.
De kerkelijke voorgangers waren ongeacht het geloof dat zij predikten terughoudend ten opzichte van
het soldatenleven in de kazerne. Er waren per gezindte natuurlijk accentverschillen, maar de stroeve
houding is voor een belangrijk deel terug te voeren tot twee bezwaren. Ten eerste speelde de
theologische en morele twijfel over het dragen van wapens een rol. De kazerne, waarin de gelovige
jongen werd getransformeerd in soldaat, en waar hem werd geleerd wapens te hanteren, was om die
reden een verdachte plaats. Deze gedachte leefde vooral sterk onder een aantal hartstochtelijke
volgelingen van kleinere kerkgenootschappen. Vanuit de Nederlandse Hervormde en de Katholieke
Kerk, de twee grote gevestigde kerken in Nederland, waren er minder principiële bezwaren tegen het
dragen van wapens. Daar speelde vooral het tweede bezwaar tegen de dienstplicht een belangrijke rol:
de zorg over het vermeende ‘ongodsdienstige’ leven in de kazerne met al zijn verlokkingen en
gevloek.
De invoering van de landelijke dienstplicht door Napoleon had op godsdienstig terrein vooral
consequentie voor de joodse gemeenschap en de kleinere kerkgenootschappen, waarvan toen de
Doopsgezinde Kerk en de Zeister Broedergemeente de belangrijkste waren. De doopsgezinden waren
lid van een protestantse kerkgemeenschap die rond 1800 ongeveer 26.000 zielen kende en de Zeister
Broedergemeente was een kleine maar wel opvallende kerkgemeenschap van tussen de tweehonderd
en driehonderd leden met een nederzetting op het Slot van Zeist. Zowel de lidmaten van de
Doopsgezinde Kerk en de Zeister Broedergemeente als de joden hadden in de tijd van de Republiek
een vrijstelling gekend voor het dragen van wapens bij de stedelijke schutterijen.312 Zo was dit
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privilege door de stadhouders Willem I en Maurits aan de lidmaten van de Doopsgezinde kerk
toegekend op grond van hun principiële afwijzing van geweld en het dragen van wapens. Willem III
had dit in 1673 nogmaals bekrachtigd met de woorden: ‘Iedere inwoner deser Landen is tot den
weerdienst gehouden uytghenomen alleen de Menno-gesinden, die daer van om haer gemoedtswille
verschoont en in plaetse van dien tot het oeffenen van eenighe wercken van charitaten aengemaent en
gheëncourageert zullen worden’.313 Het privilege voor de doopsgezinden, ook wel mennonieten
genoemd, de Zeister Broedergemeente en de joodse gemeenschap bleef tot 1810 gehandhaafd, hoewel
verschillende steden en gewesten er moeite mee hadden.314 Wel moesten zij in tijden van nood
bijdragen leveren aan de strijd door het storten van geldbedragen, het leveren van goederen of soms in
de vorm van deelname aan de strijd zonder geweld te hoeven gebruiken, bijvoorbeeld door graafwerk
te verrichten of de brandwacht te betrekken. De vredelievende houding van de doopsgezinden leidde
tot curieuze volksoverleveringen. Zo werden de inwoners van Aardenburg, een plaats in ZeeuwsVlaanderen, in 1672 door de Fransen belegerd. Het verhaal ging dat de doopsgezinden in het heetst
van de strijd boomstammen naar beneden lieten rollen waarbij de Fransen luidkeels werd toegeroepen:
‘pas op, daar valt weer een houtje’.315
De Franse landelijke dienstplicht uit 1810 hield bij de vrijstellingen geen rekening met het geloof dat
iemand aanhing. Koning Willem I handhaafde deze koers, die vooral hard aankwam bij de
Doopsgezinde Kerk en de Zeister Broedergemeente. Zij dienden bij de minister van Binnenlandse
Zaken nog wel verzoekschriften in om op godsdienstige redenen van de wapenhandel verschoond te
blijven, maar deze verzoekschriften nam de overheid voor kennisgeving aan.316 Vrijstellingen op basis
van godsdienst pasten nu eenmaal niet langer bij de Nederlandse dienstplicht van de negentiende
eeuw. De kerkgenootschappen hadden zich bij het nieuwe overheidsbeleid neer te leggen. Maar de
afkeer van de lidmaten ten opzichte van de verplichte krijgsdienst verdween daarmee niet spoorslags.
Wel trad bij de doopsgezinden een verschuiving op: al snel speelde meer traditie en minder dan in het
verleden een principieel standpunt een rol in de afwijzende houding ten opzichte van de dienstplicht.
Het bekende en uitvoerige dagboek dat de doopsgezinde improvisator317 en koopman Willem de
Clercq in de eerste helft van de negentiende eeuw bijhield, geeft hier een voorbeeld van. In 1814 liet
hij zich veelvuldig in negatieve zin uit over de dienstplicht. De handhaving ervan noemde hij zelfs als
een van de grote gebreken van de politieke toestand in Nederland onder Willem I. Hij baseerde dit op
de berichten van miliciens: ‘die niet als conscriptie, zoo gezegd wordt, maar als landskinderen voor
volk en vaderland uittrekken, en klagen dat zij veel slaag en weinig eten bekomen. Wat is het morele
gevoel dat tegen zoodanig een behandeling kan opwegen? En wie is niet liever het werktuig van een
dwingeland met personeele vrijheid dan dat der vrijheid met stokslagen?’318 Ook in latere jaren bleef
De Clercq klagen over de gevolgen van de dienstplicht. Hij wist zich bij een militiemaatschappij van
een remplaçant te verzekeren voor het geval hij alsnog mocht inloten. Gelukkig voor hem, hoefde hij
niet op te komen. Wel diende hij een aantal jaren met tegenzin bij de schutterij. De Clercq moest
weinig hebben van de dienstplicht, maar zijn houding was niet gebaseerd op religieuze principes. In de
biografie over zijn betovergrootvader, schreef W.A. de Clercq hierover: ‘opvallend is, dat De Clercq
noch in deze tijd, noch later in zijn ‘militaire loopbaan’ ooit in zijn memoires noteert dat het een
doopsgezinde niet past om een wapen te dragen’.319
Ook de joodse gemeenschap had volgens De Clercq in zijn dagboek aanvankelijk weinig op met de
dienstplicht. Op 27 oktober 1812 schreef hij dat enkele joden zich hadden laten inenten met gal, zodat
zij afgekeurd zouden worden. Maar de list werd doorzien en al snel ging een circulaire uit naar alle
gemeentebesturen met de opdracht na te gaan of bedeelden aan de galziekte leden.320 De tegenzin die
veel joden hadden om dienstplicht onder Bonaparte te vervullen, kwam niet uit de lucht vallen. Zij
313

N. van der Zijpp, De vroegere Doopsgezinden en de krijgsdienst (Wolvega 1930) 26.
Tijdens de Bataafse Republiek waren overigens wel joodse burgers uit bijvoorbeeld Den Haag, Groningen en Amersfoort
in de burgerwacht opgenomen. Zie: Michman, Dutch Jewry, 188-189.
315
Zijpp, De vroegere Doopsgezinden, 21.
316
Ibidem, 27. De Groot, Peucker, De Zeister Broedergemeente, 63.
317
Overigens werd De Clercq in 1831 lid van de Waals-Hervormde gemeente. Als improvisator diepte hij bijvoorbeeld
tijdens diners spontaan in versvorm door tafelgenoten opgegeven onderwerp uit. De stijlvolle improvisaties van de erudiete
De Clercq waren spannende belevenissen en maakten veel indruk op zijn tijdgenoten.
318
A. Pierson en De Clercq’s jongste kleindochter, Willem de Clercq naar zijn dagboek (Haarlem 1888) 90.
319
W.A. de Clercq, Willem de Clercq (1795-1844) ( Amsterdam 1999) 60.
320
Ibidem, 37-38.
314

[174]

hadden weinig ervaring met het dragen van wapens. In de tijd van de Republiek waren joden evenals
de lidmaten van de Doopsgezinde Gemeenschap en de Zeister Broedergemeente niet geacht in de
stedelijke schutterijen te dienen. Toen zij in 1796 wettelijk werden gelijk gesteld, ontstond een nieuwe
situatie. Tijdens de Bataafse Republiek werden zij verplicht te dienen in stedelijke burgerwachten uit
bijvoorbeeld Den Haag, Groningen en Amersfoort, maar in Amsterdam, de stad waar de grote
meerderheid van de joden woonde, bleven ze buitengesloten. Dat kwam enerzijds omdat zij zelf
weinig enthousiasme toonden en anderzijds omdat de christelijke leden van de Amsterdamse
burgerwacht ze liever zagen gaan dan komen. De achtergrond van deze wederzijdse afkeer lag in
ernstige onlusten die in het midden van de jaren 1770 in Amsterdam tussen joden en de patriotten
hadden plaatsgevonden. Er waren over en weer rake klappen gevallen en zelfs doden te betreuren. De
joden en leden van de burgerwacht hadden toen lijnrecht tegenover elkaar gestaan. Geen wonder dat
men aan beide zijde niet stond te popelen om samen in een eenheid te gaan dienen.321
Nadat Lodewijk Napoleon in 1806 koning was geworden, kregen joden in sterkere mate met verplichte
krijgsdienst te maken. De koning kondigde een decreet af waarin hij alle steden opdroeg niet langer te
discrimineren tussen hun joodse en andere inwoners. Daarnaast ondertekende hij op 8 juli 1809 een
koninklijk besluit dat voorzag in de oprichting van een speciaal korps joodse soldaten voor het
landelijk leger. De koning die onder zware druk stond van zijn broer Napoleon om soldaten te leveren,
had met succes de gevreesde Franse conscriptie weten tegen te houden, maar om toch enigszins aan de
wens van zijn broer te voldoen, was hij wel genoodzaakt andere impopulaire maatregelen te nemen.
Een van die maatregelen was de eerder beschreven gedwongen rekrutering van weesjongens; een
andere was zijn besluit uit 1809 om de joden door de vorming van een speciaal korps hun steentje te
laten bijdragen in de legervorming. Hij hoopte mogelijke joodse tegenstand te voorkomen door
rekening te houden met hun specifieke culturele en religieuze achtergrond. De bedoeling was het korps
te vormen uit twee bataljons van 883 man onder leiding van joodse officieren en met een speciale
slager in dienst.322 Ondanks deze versoepeling, een klein propagandaoffensief en de opdracht die de
regering gaf aan de rabbi’s en de joodse Hoge Raad om de dienst in het korps te propaganderen, zou
uiteindelijk zelfs het aantal van een bataljon bij lange na niet worden gehaald en kwam het joodse
korps nooit van de grond.323
De inlijving bij Frankrijk in 1810 zorgde voor de definitieve ommekeer: ook joden waren voortaan
verplicht in het leger te dienen. In dat leger van Napoleon bestonden geen afzonderlijke joodse
korpsen en was er geen enkele garantie dat de joodse soldaat koosjer kon eten en op sabbat en
feestdagen van vechten was vrijgesteld. De onwil van de joden bleef niet beperkt tot pogingen om
vrijstellingen af te dwingen door ziekten voor te wenden, die De Clercq in zijn dagboek beschreef. Zo
speelden joden een belangrijke rol in een van de grootste conscriptierellen uit die tijd die was
begonnen in de Amsterdamse Jodenbreestraat en waarbij een dode en zeven gewonden waren te
betreuren.324 Lebrun was woedend omdat hij de joden juist een korte tijd daarvoor plaatsvervanging
had toegestaan, een mogelijkheid die voor hen in Frankrijk niet bestond. Hij nam strenge maatregelen
en drie van de aanstichters werden geëxecuteerd. 325
Na 1813 lijken de joden het verplichte soldatenleven als onvermijdelijk te hebben aanvaard.
Ongetwijfeld zal een traditionele aanhankelijkheid ten opzichte van het huis van Oranje hierbij een rol
hebben gespeeld en niet onbelangrijk was bovendien dat de rabbi’s weinig last hadden van de
dienstplicht omdat zij waren vrijgesteld. Toch moet het leven in de kazerne voor een grote groep arme
joden zwaar hebben gewogen. Zij dienden zich als minderheid aan te passen en zullen het met hun
afwijkende religie, cultuur en eetgewoonten extra zwaar hebben gehad, hoewel die verschillen door de
legerleiding zeker niet altijd werden genegeerd.326 De animo onder joden om als vrijwilliger in de
krijgsmacht te dienen was in ieder geval niet groot. Zo groeide tussen 1815 en 1870 het aantal joden
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dat als ambtenaar in overheidsdienst werkte, maar het militair beroep trok ze over het algemeen niet
aan.327
Een christelijke broedergemeente die geweldloosheid aanhing, maar in tegenstelling tot de uiteindelijk
volgzame doopsgezinden, Zeister Broedergemeente en joden absoluut niet van plan was in de kazerne
te dienen, was de broederschap van de Zwijndrechtse Nieuwlichters. De godsdienstige sekte bestond
van ongeveer van 1817 tot 1847, en verzette zich met hand en tand tegen de verplichting wapens te
dragen. De aanhang was klein en kwam in de loop der jaren niet boven de tweehonderd leden uit. Zij
leefden in communeverband op boten en in oude schuren in het Zuid-Hollandse polder- en
veengebied. De belangrijkste plaats van vestiging was Zwijndrecht en leider en medeoprichter van het
gezelschap was Stoffel Muller. Hij had in 1808 een droom gehad waarin hij volgens zijn latere vrouw,
Maria van Leer, ‘het licht had gekregen’, dat zijn hele leven had veranderd. Het was volgens Maria dit
nieuwe licht waarnaar zijn volgelingen waren genoemd.328 De nieuwlichters waren misschien klein in
aantal, maar trokken met hun niet alledaags optreden en soms zelfs provocerend gedrag de
belangstelling van de plaatselijke bevolking en de overheid. En ook na het einde van de beweging in
de jaren 1840 bleef de aandacht voor deze zonderlinge geloofsgemeenschap bestaan. Zo schreef
Arthur van Schendel in 1933 de roman, De Waterman, waarvoor de nieuwlichters de inspiratiebron
vormden.
De relatie van de nieuwlichters met de overheid was slecht. De broeders werden vervolgd en kwamen
geregeld in conflict met plaatselijke besturen vanwege vermeende ongeoorloofde samenscholing of
landloperij. Ook de opdringerige evangelisatiemethode en respectloze benaderingen van ambtenaren
waren voor de autoriteiten stenen des aanstoots. Zo spraken de sekteleden rechters met vriend aan en
namen zij hun pet niet af tijdens een rechtszaak. Ook moesten de nieuwlichters niets hebben van de
burgerlijke stand, die zij beschouwden als het symbool van een allesbepalende overheid die het gaan
en staan van haar onderdanen vastlegde. Ze gaven hun pasgeboren kinderen daarom niet aan en sloten
huwelijken niet af voor de wet. De sekteleden moesten, om dezelfde reden als waarom ze tegen de
burgerlijke stand waren, ook niets hebben van de dienstplicht, die zij zagen als een onnodige
vrijheidbeperkende overheidseis. Bovendien waren de nieuwlichters principiële pacifisten die hun
opvatting baseerden op het zesde Bijbelse gebod: ‘Gij zult niet doodslaan’, en het gebod van
naastenliefde.
In het midden van de jaren 1820, toen het nieuwe van de beweging af was en de leden meer in hun
eigen levensonderhoud wisten te voorzien door de verkoop van zwavelstokken langs de deuren, leken
de scherpe kantjes van het conflict tussen de sekte en de overheid te zijn verdwenen. Dit bleek
bijvoorbeeld uit de reactie van de overheid op de opname van een aantal broeders in de schutterijen. Er
werd rekening gehouden met hun achtergrond en ze mochten hospitaal- of keukendiensten verrichten.
Deze coulante houding verdween echter toen in 1830 de Belgische opstand uitbrak. De nieuwlichters
moesten voortaan, net als ieder ander die geen remplaçant nam, aan de reguliere krijgshandelingen
deelnemen. Drie dienstplichtigen uit de sekte, in 1831 Jan Hendrik Kosters en in 1834 Johannes
Thijssen (of Theyse) en Jacobus Johannes Huysmans, weigerden dit op grond van godsdienstige
leerstellingen en werden tot een aantal jaren dwangarbeid veroordeeld. Volgens Maria van Leer stierf
een van hen in de gevangenis, maar zeker is dit niet. In de archieven is hier in ieder geval niets over
terug te vinden.329 De eerste dienstweigeraar, Kosters, bleef hoe dan ook in leven. In het archief van
het ministerie van Binnenlandse Zaken is over hem een verslag terug te vinden van de auditeurmilitair, Johannes Enschede, naar aanleiding van een verzoekschrift van de Zwijndrechtse
Nieuwlichter, J. Obeloo, wonende aan ‘de Kromme Mijdrecht bij de Uithoorn’. Obeloo diende het
verzoek in om Kosters, die tot zes jaar kruiwagen was veroordeeld, een soort van vervangende
dienstplicht ‘avant la lettre’ in het hospitaal te laten verrichten.
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Naar aanleiding van een verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken om informatie over deze
zaak gaf Enschede een kort verslag van het gebeuren: ‘Zoodra hij bij het korps was aangekomen, heeft
men hem de krijgsartikelen voorgelezen, doch hij heeft geweigerd dezelve te teekenen op grond dat hij
geen krijgsdienst konde presenteren, en alzoo zich daarnaar niet konde gedragen. Men heeft als toen
ontwaard dat hij behoorde of scheen te behooren tot eene secte, welke zoo de spraak gaat, hier te lande
bekend is, onder den naam Broeders van het nieuwe licht’. Vervolgens had Kosters wel zijn uniform
willen aantrekken, maar wapens weigerde hij pertinent te dragen. Kosters bleef weigeren, ook na: ‘8
dagen policie kamer, 14 dagen provoostarrest en 8 dagen cachot’. Tenslotte was hij voor de rechtbank
gebracht en daar had hij gezegd: ‘Mijne godsdienst is de Kristelijke gegrond op het Evangelie. Wij
kennen geen bedienaars van de godsdienst en zijn allen broeders (…) Wij bezitten geen kerkgebouwen
en houden godsdienst in onze woning’. Na deze niet alledaagse verdediging was een vonnis van zes
jaren gevangenisstraf uitgesproken. De beklaagde was niet in hoger beroep gegaan. Voordat Kosters
naar de strafgevangenis in Leiden werd vervoerd, was hij volgens Enschede: ‘bij de executie op de
gewone wijze, en naar het luid van ’t voorschrift gekleed in zwart gewaad en gedekt met eenen zwarte
muts, naar de paradeplaats geleid, en met den keten aan hand en voet van dezelve teruggevoerd’. 330
Het is een voorbeeld van de zware militaire straffen die in die tijd werden uitgedeeld.
De minister van Binnenlandse Zaken was niet van plan om op de gevangenisstraf terug te komen en
werd daarbij ondersteund door de minister van Justitie. In een brief uit maart 1832 gaf de minister van
Binnenlandse Zaken toe dat de leden van de broederschap bij de schutterij in het verleden als
ziekenoppasser in hospitalen in dienst waren gesteld, maar volgens hem waren de belangen van de
dienst toentertijd niet zo zwaarwegend als in deze tijd van oorlog. En vervolgde hij: ‘hier een beginsel
van maken zoude in allen geval hoogst gevaarlijk wezen. Ook leden van andere godsdienstige
gezindheden zoals kwakers en doopsgezinden zouden aanspraak willen maken op hetzelfde
gunstbewijs’.331 De minister vreesde dat een soort van vervangende dienstplicht voor het kleine
groepje radicale nieuwlichters een precedent zou scheppen voor andere grotere kerkelijke gezindten.
De conflicten over het dienstweigeren en de mogelijke ophef daaromheen moesten dan maar voor lief
worden genomen.
De excentrieke en fanatieke kleine groep nieuwlichters hield de autoriteiten ook na de rechtszaak tegen
Kosters nog een aantal jaren flink bezig. Maar begin jaren 1840 was het na het overlijden van de leider
Muller snel met hen afgelopen. Er ontstond tweespalt en het aantal leden werd zo gering dat hun
betekenis er nauwelijks meer toe deed. Aan een korte en heftige strijd tussen de staat en de meest
principiële dienstweigeraars van de negentiende eeuw, kwam een eind.
De joden en doopsgezinden die in de tijd van de Republiek geen wapenplicht hadden gekend, maar
ook leden van andere kleine kerkgenootschappen die niet geloofden in gehoorzaamheid aan een
wereldlijke overheid en geweldloosheid hoog in het vaandel hadden staan, konden om de dienstplicht
te ontlopen natuurlijk van het remplaçantenstelsel gebruik maken. Ze deden dat ook. In het voorlopig
verslag naar aanleiding van een ontwerp militiewet uit 1872 van de regering Thorbecke, stond
bijvoorbeeld over dienstvervanging te lezen, dat deze: ‘in dit land thans de eenige uitkomst is voor hen
die gemoedelijke bezwaren hebben tegen de krijgsdienst en het dragen der wapenen of ten minste het
gebruik der wapenen als redelijk ongeoorloofd beschouwen. Die bezwaren werden vroeger hier te
lande ontzien’.332 Maar niet iedereen die op religieuze gronden een gewetensbezwaar had, kon zich een
plaatsvervanger of nummerverwisselaar veroorloven en anderen wezen ook deze mogelijkheid om
godsdienstige redenen principieel af. Een dergelijk voorbeeld deed zich voor in 1853 in de Friese
gemeente Balk. Een splintergemeente met de naam Vlamingen, de meest orthodoxe tak van de
Doopsgezinde Gemeenschap, was niet van plan de oude belijdenissen op te geven. Ook wilden zij
niets van plaatsvervanging weten: ‘zij wilden niet anderen laten doen wat zij voor zichzelf een zonde
achtten’. Hun predikanten R.J. Symensma en R.J. Smit drongen daarom herhaaldelijk bij de
Nederlandse regering aan op vrijstelling voor de dienstplicht van hun gemeenteleden. Het zal niet
verbazen dat hun verzoeken niet werden ingewilligd. Voor zeventien leden uit vier gezinnen restte
niets anders dan om onder leiding van de twee predikanten naar de Verenigde Staten te vertrekken. Het
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was een van de weinige keren dat de keuze voor emigratie aantoonbaar grotendeels was gebaseerd op
de dienstplichteis van de Nederlandse overheid.333
Binnen de grootste kerk, de Nederlandse Hervormde Kerk, deden zich dergelijke extreme daden uit
geloofsovertuiging niet voor. Toch was het verplichte soldatenleven in de kazerne ook binnen deze
kerk niet onbetwist. De invoering van de Franse dienstplicht in 1810 had vanaf de kansel veel
weerstand opgeroepen. Hierbij speelde net als bij sommige kleine kerkgemeenschappen theologische
en humanitaire aversie tegen het voeren van oorlog een rol. Een andere oorzaak was de wijze waarop
dominees in deze jaren in de praktijk van alledag met de uitvoering van de conscriptie in aanraking
kwamen. Ze moesten tegen wil en dank administratieve werkzaamheden ten behoeve van de
burgerlijke stand blijven verrichten, zoals het opstellen en uitgeven van uittreksels uit doopregisters,
omdat plaatselijke besturen die nog niet op orde hadden. Bovendien werden hun kerkgebouwen in
deze beginperiode nogal eens gebruikt voor conscriptiewerkzaamheden. Dit wekte irritatie en was
soms aanleiding voor een predikant om een vurige preek tegen de conscriptie af te steken.334
Na de Franse tijd veranderde vanzelfsprekend de houding. Willem I, die de plaats innam van de gehate
katholieke keizer, was lid van de Nederlands Hervormde Kerk en telg uit de Oranje-dynastie waarvoor
de liefde onder de predikanten en leden van de hervormde kerkgemeenschap traditioneel groot was. De
dominee Sytze Roorda van Eysinga getuigde van het belang van de machtswisseling in een preek die
hij in Westzaan hield. In het voorwoord van een pamflet dat in 1814 naar aanleiding van de preek
verscheen, stond te lezen: ‘Zoo zeer de Bedienaren van den godsdienst verlegen stonden, toen zij in
het jaar 1811, geroepen werden, om in hunne leerredenen den wapenhandel aan te prijzen en de jeugd
op te roepen tot de krijgsdienst, onder eene Keizer, met wien ons hart, zoo min als ons belang, iets
gemeen had: – zoo gemakkelijk viel thans de voldoening aan het uitgedrukte verlangen van den
geliefde Vorst, bij het invoeren van den Landstorm en de Land-militie in ons Vaderland’.335
De woorden van de dominee wilden niet zeggen dat zijn geloofsgenoten de dienstplicht na de komst
van Willem I uit vaderlandsliefde en koningsgezindheid zonder slag of stoot aanvaardden. De
theologische en morele twijfel over het dragen van wapens bleef in de volgende decennia ook in deze
kringen een rol spelen. De preek van Eysinga was bijvoorbeeld behalve als eerbetoon aan de koning,
ook bedoeld als rechtvaardiging van oorlogvoering aan de hand van Bijbelteksten. Blijkbaar was dit
nodig om lidmaten met gewetensbezwaren te overtuigen. Maar naast de morele bezwaren tegen het
dragen van wapens, was in de negentiende eeuw toch vooral de vrees voor het verfoeide kazerneleven
voor ouders een motief om hun zoon thuis te houden. Een vrees die bijvoorbeeld tot uiting kwam bij
de belijdenis. Jongens in de Nederlands Hervormde Kerk hoorden de belijdenis van hun geloof te
hebben afgelegd voordat ze in militaire dienst gingen; dat zou hun wapenen tegen velerlei verleiding.
Ook kwam het voor dat ouders een extra bedrag in het collectezakje deden als blijk van dank dat een
zoon was vrijgeloot.336 In het Drentse Hoogeveen hadden de diakenen in 1854 om deze reden
bijvoorbeeld een gift van maar liefst 25 gulden ontvangen. De gift wekte bij hen veel sympathie op en
deed ze in de plaatselijke krant verzuchten: ‘Men hoopt, dat dit bij diegenen, welke hetzelfde voorrecht
hebben genoten, navolging moge vinden’.337
Tot de opkomst van de orthodox-protestantse aanhang onder leiding van Abraham Kuyper, uitte de
angst voor de kazerne binnen de Nederlands Hervormde Kerk zich in dergelijke symbolische
individuele daden binnen het eigen kerkverband. In de laatste decennia van de negentiende eeuw
werden de godsdienstige en morele bezwaren tegen het kazerneleven onder impuls van Kuyper en de
zijnen ook naar buiten uitgedragen en vertaald in politieke actie. De antirevolutionaire partij, de eerste
en op initiatief van Kuyper tot stand gekomen moderne politieke partij van Nederland, had de
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verbetering van het kazerneleven hoog in haar vaandel staan. In het beginselprogramma uit 1878 werd
hierover zelfs een apart artikel opgenomen. Daarnaast besteedde het lijfblad van de
antirevolutionairen, het eveneens onder leiding van Kuyper staande De Standaard, geregeld aandacht
aan de kazernekwestie. Er was bij de redactie begrip voor ouders die in de heersende omstandigheden
uit persoonlijke, godsdienstige of morele motieven moeite hadden met de dienst in de kazerne: ‘bij tal
van ouders, die voor den dienst van het Vaderland gaarne hun kind veil gaven, heeft het vaak diepen
wrok gezet, dat men door de kazerne hun kind in dienst des duivels in plaats van in dienst des
Vaderlands heeft gebracht (…) Zoolang men toch de nieuwe recruten altoos weer bij de oude
saambrengt, is het bijna onvermijdelijk, die ze onbewust die ouden naäpen en zich een manier van
spreken en oordelen aanwennen, zoo als ze die vinden. Immers elk jong recruut stelt er prijs op,
spoedig voor vol te worden aangezien.’338 Bovendien lag er na het afzwaaien nog een volgend gevaar
op de loer: ‘Immers, het komt maar al te vaak voor, dat een recruut, die uit de kazerne huiswaarts
keerde, den kazerne-geest naar de plaats zijner inwoning overbracht en bij het jonge geslacht van
beider sexe het zaad strooide van een onkruid, dat slecht al te welig opwies’.339
In hetzelfde artikel werd een aantal oplossingen aangedragen opdat ‘de kazerne niet langer spottaal
boven vroomheid ere’. Niet alleen de vrees voor dronkenschap, bordeelbezoek of vervreemding, maar
ook het taalgebruik stootte de gereformeerden namelijk af. Vloeken was volgens De Standaard de
gewoonste zaak van de wereld, en de krant had niet helemaal ongelijk. Een niet gereformeerd
gekleurde getuigenis uit de eerste hand van de al eerde geciteerde Haagse beroepsmilitair Janssen over
zijn belevenissen in de Oranje Kazerne, was in ieder geval ook weinig positief over het taalgebruik:
‘Zo vies en vuil als het in die Oranje Kazerne was in sanitair opzicht, zo liederlijk en gemeen was er
wat men hoorde en zag. (…) De zwaarste vloeken rolden van de lippen van de officieren,
onderofficieren en korporaals en soldaten, en ook ik vloekte mee; maar de grofste vloeken die men nu
en dan van sjouwerlui hoort als ‘krachtsuitdrukkingen’ zijn liefelijke gebeden en poëtische
ontboezemingen, vergeleken bij het taaltje, dat men dagelijks in de kazerne hoorde’.340
De soldatentaal was onder de protestanten een berucht fenomeen. Maar of aan de manier waarop de
soldaten onderling communiceerden doelbewuste anti-godsdienstige motieven ten grondslag lagen, is
een andere vraag. In de twintigste eeuw ontstond er vanuit wetenschappelijk hoek belangstelling voor
de soldatentaal. Volgens de Amerikaanse historica Lynn Hunt lag de oorzaak van de grove woordkeus
in de kazerne vooral bij het verlies aan persoonlijk leven. Het taalgebruik onder de militairen was meer
een uiting van een eigen cultuur dan van immoreel grof taalgebruik. Franse soldaten bedachten hun
eigen taal om zich te onderscheiden van de ‘pékins’; de burgers. Ze hadden hun eigen termen voor
uitrusting, gebeurtenissen op het slagveld, hun soldij (het geld werd omgedoopt tot zakvaatwerk) en
zelfs voor het schrijven van het lottospel. De Duitsers stonden bekend als ‘zuurkoolkoppen’, de Britse
vijand was gewoon goddam’.341 In Nederland wijdde de socioloog Jac van Ginneken in een studie uit
1914 over de sociologische structuur van de Nederlandse taal een apart hoofdstuk aan de soldatentaal
tussen 1850 en 1880.342 Hij kon zich wel wat voorstellen bij de angst van de protestanten. De
soldatentaal was volgens hem zo ruw dat de schrijvers van de militaire romans en novellen uit de
negentiende eeuw zich er niet aan durfden te wagen. Het repertorium van vloeken, schimp- en
scheldwoorden werd in publicaties uit die tijd vervangen door het gebruik van oneigenlijke termen als
‘duizend bommen en granaten’.343
Ook de obscene soldatenversjes die de jonge miliciens volgens de eerder geciteerde oud-officier
Leendertz tijdens de marsen zongen, waren berucht. Van Ginneken betoogde dat er een praktische
reden was voor de vele obscene toespelingen in versjes. Het legerkader leerde de jonge miliciens de
betekenis van verschillende trompet- of hoornsignalen door middel van simpele rijmpjes vol met
schuine woorden waarvan het ritme met de signalen overeenkwam. Het aangeleerde bleef op die
manier het best hangen in het hoofd van de eenvoudige boer of fabrieksarbeider die dienstplichtig was
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geworden. Van Ginneken voegde er aan toe dat deze gewoonte onschuldiger was dan op het eerste
gezicht leek. Net als de bevolking uit de volksbuurten gebruikten veel militairen in de kazernes
woorden waarvan ze zelf de betekenis nauwelijks begrepen. Als voorbeeld noemde hij ‘sodemieter’,
dat in de volksbuurten en kazernes in ieders mond woord lag bestorven. De oorspronkelijke betekenis:
iemand die sodomie pleegt, was onbekend bij de personen die het woord gebruikten, of anders
bedoelden zij het niet zo. Voor een moeder uit ‘de heffe des volks’ was het integendeel niet ongewoon
haar zoontje liefkozend als ‘klein sodemietertje’ aan te spreken.344 De gereformeerden hadden in de
tweede helft van de negentiende eeuw geen weet van de nuances die wetenschappers in latere jaren bij
het taalgebruik van de soldaten plaatsten. Bovendien zullen ze er geen boodschap aan hebben gehad,
als ze ervan op de hoogte waren geweest. De clichés over vloeken, grof taalgebruik, en schuine versjes
die gericht waren tegen het geloof en de kerk, gingen er daarentegen in als koek.
De tweede grote kerk in Nederland was de Rooms-Katholieke Kerk. Het aandeel van de katholieken in
de Nederlandse bevolking was rond 1800 ongeveer achtendertig procent. Onder hen bestond een
minstens even grote argwaan ten opzichte van het ‘ongodsdienstige’ soldatenleven in de kazerne als
bij de gereformeerden. Bovendien leefde de dienstplicht als symbool voor de verbondenheid met
vaderland en koning met name in de eerste helft van de negentiende eeuw minder dan bij de
volgelingen van Calvijn. Nederland bleef voor de katholieke bevolking toch vooral een protestantse
natie onder een protestants vorstenhuis. Zij waren dan wel niet langer de tweederangs burgers uit de
tijd van de Republiek, die verstoken waren geweest van het bekleden van openbare ambten en functies
in het onderwijs; maar het emancipatieproces verliep langzaam en er bleef een zekere mate van
achterstelling bestaan. Het begrip vaderland had door het calvinistische stempel voor de katholieken
niet altijd dezelfde symbolische betekenis als voor de protestanten.345
In de eerste jaren van het koninkrijk was de regering van Willem I alert op katholieke illegale
pogingen om onder de dienst uit te komen. Zo werden de opleidingen tot priester in de seminaria al
snel gewantrouwd als uitvlucht voor de dienstplicht. Een belangrijke raadgever van de koning, de
directeur-generaal van de rooms-katholieke eredienst M.J.F.G. Goubau d’Hovorst, waarschuwde in
1821 dat bij hem: ‘de achterdocht was ontstaan of de Jongelingen, welke zich in gemelde Kleine
Seminarien bevinden, zich daarin niet doen opnemen, om van de landmilitie bevrijd te worden’.346 De
argwaan over de betrouwbaarheid van rooms-katholieke geestelijkheid bleek niet helemaal ten
onrechte in het jaar 1830 toen de Belgen in opstand kwamen. Er braken schutterij- en conscriptierellen
uit in katholieke dorpen en steden in Twente, Noord-Brabant, Zeeuws- Vlaanderen en het Gelders
rivierengebied. De godsdienstige achtergrond van de rellen was evident en de rol van de katholieke
clerus leek verdacht.347 De geestelijken hadden niet minder invloed op het gedrag van hun
kerkbezoeker dan de protestantse zielzorgers, maar ze slaagden er blijkbaar niet in hun kudde in toom
te houden. In sommige gevallen zouden geestelijken zelfs actief hebben bijgedragen aan de opstandige
stemming. Zo maakte volgens de historicus Doedens een aantal priesters in het onrustige ZeeuwsVlaanderen zich in 1830 schuldig aan opruiing.348
Na de Grondwet van 1848 werd de weg vrijgemaakt voor een nieuwe relatie tussen de overheid en de
kerk van Rome. Zo keeg in 1853 het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie zijn beslag. De
emancipatie van de katholieken raakte in een stroomversnelling. Van een actief verzet vanuit de
geestelijkheid tegen de dienstplicht was in de tweede helft van de negentiende eeuw geen sprake meer.
Maar dat wilde niet zeggen dat de pastoor zijn parochiegangers enthousiast maakte voor de
dienstplicht. Integendeel, de katholieke geestelijkheid maakte zich sterk voor het behoud van de
plaatsvervanging met het verderfelijke kazerneleven als belangrijkste argument. Er werd binnen het
katholieke establishment een ware kazernefobie uitgedragen. Naast de clerus streden de katholieke
parlementariërs in beide Kamers veelvuldig voor het behoud van dienstvervanging als middel om
katholieke jongens van het kazerneleven te behoeden. En ook de belangrijkste katholieke kranten uit
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de tweede helft van de negentiende eeuw De Tijd en De Maasbode waarschuwden voortdurend voor
de gevaren waaraan de zonen van katholieke ouders werden blootgesteld: ‘Wie in kazerneleven en
vaak kleingeestige drillerij een eer wil zien, moet wel een zonderlinge bril op hebben’ heette het in De
Tijd van 3 oktober 1890. En even verderop in hetzelfde artikel werd de klaagzang nog eens dunnetjes
overgedaan: ‘de kazerne mag slechts in zoover de academie der boeren heeten. Als gij die zijde van ’t
studentenleven bedoelt, waaraan brave vaders en zorgzame moeders dan met angstvol hart denken’. In
De Maasbode stond in hetzelfde jaar te lezen: ‘Men gekt in de kazerne met de godsdienst; men scheldt
op alle onderdanigheid jegens ouders, dominé’s of priesters; men vloekt en tiert van den morgen tot
den avond; men gaat de jongelieden voor in ontucht, in luiheid, in walgelijkheden zonder tal en dan …
dan sluit men iemand in de provoost of in het ijzer, omdat hij oneerbiedig is jegens de korporaal’. 349
Volgens deze katholieke bladen was er in de kazernes geen plaats voor een opvoeding naar Gods
woord, maar kwamen onschuldige jonge rekruten in aanraking met een goddeloos stedelijk leven
onder leiding van oudere remplaçanten, vrijwilligers en officieren, die enkel konden vloeken en tieren.
Het vloeken was ook in de katholieke pers een thema. In 1898 verscheen in De Maasbode
bijvoorbeeld een ingezonden brief van een oud-onderofficier die als volgt eindigde: ‘Gij ouders, die
uwen kinderen eene goede opvoeding gegeven hebt, en die ook wilt waken voor het heil hunner zielen,
spant al uwe krachten in, om de verzwaring van den dienstplicht tegen te werken, want in den
militairen stand is het gevaar voor hun eeuwig welzijn grooter dan in den burgerstand. Wanneer
iemand in het openbaar onze Koningin zou belasteren, zou men hem dadelijk voor den strafrechter
brengen (…) maar wanneer men den Koning der Koningen, den oneindig heiligen God belastert, dan
wordt daarom gelachen, of men neemt er in het geheel geen notitie van’.350
Zo zijn in katholieke kranten en brochures talloze andere voorbeelden te vinden van de katholieke
kazernefobie. De angst voor vervreemding in de stedelijke ‘holen des verderfs’, die de katholieke
clerus, parlementariërs en pers aanwakkerden, uitte zich bij hen in het ijveren voor behoud van
dienstvervanging. Het verderfelijke soldatenleven rechtvaardigde de beslissing van iemand om de
dienstplicht via een remplaçant aan zich voorbij liet gaan. Ongetwijfeld zal de felle kritiek in de
katholieke kranten zijn weerslag hebben gehad op de katholieke lezers die door hun geestelijke en
politieke leiders eveneens voortdurend op de gevaren van de kazerne werden gewezen. Zoals eerder
bleek, vertaalde deze propaganda van bovenaf zich overigens niet in een overdreven gebruik van het
remplaçantenstelsel door katholieke ouders. Er waren daarvoor, naast de door het establishment
uitgedragen godsdienstige en politieke bezwaren, te veel andere individueel bepaalde en externe
factoren van invloed op de vraag naar remplaçanten. Hetzelfde bleek bij de percentages
dienstvervangingen in de Nederlandse provincies waar de gereformeerde aanhang van de
antirevolutionaire partij de dienst uitmaakten. Zij lieten zich verhoudingsgewijs meer vervangen dan
de katholieken, hoewel de officiële lijn van de partij pro persoonlijke dienstplicht was. Het standpunt
van de ARP was immers dat de kwaliteit van het kazerneleven zou verbeteren als ook de zonen uit de
betere kringen hun dienstplicht vervulden.
De politieke keuze van de katholieke en protestantse bovenlaag voor dienstvervanging of persoonlijke
dienstplicht, had geen aanwijsbare invloed op het handelen voor de jongens en ouders uit beide
gezindten die met de dienstplicht te maken kregen. Voor hen lijkt het debat zelf in de pers en politiek
van minder belang te zijn geweest dan het directe gevolg ervan: het kazernevraagstuk kwam op de
confessionele agenda te staan. Vooraanstaande protestanten en katholieken bleven niet langer stil
zitten. Zij gingen werken aan een alternatief voor de gelovige dienstplichtigen die zich wilden
onttrekken aan het ongodsdienstige kazerneleven, maar geen geld hadden voor een remplaçant. De
Standaard schetste het ideale toekomstbeeld van de antirevolutionairen: ‘Soldaat en burger moeten in
alle rangen en standen weer fraterniseeren. En dat niet doordien een enkel burger kwansuis voor
soldaat speelt en mee borrelt en meevloekt, maar doordien de soldaten in hun vrijen tijd bij onze
burgerij een open deur en een warm hart vinden, en zich daardoor een gezelligen kring wordt
ontsloten, die hen meer aantrekt dan bordeel of kroeg’.351 Het was een alternatief waar gezaghebbende
leden uit gereformeerde kring op dat moment hard mee bezig waren.
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7.6 Meer ontspanning en beter onderwijs
De aandacht van de confessionelen voor het lot van de dienstplichtigen stond niet op zichzelf. Er
ontstond in de loop van de negentiende eeuw vooral als gevolg van alle negatieve publiciteit over de
slechte omstandigheden in de kazernes in brede kring politieke en maatschappelijke aandacht voor de
kwaliteit van het soldatenleven. Particulieren, zowel burgers als militairen, namen initiatieven om in
de situatie van de dienstplichtig militairen verbetering aan te brengen. In confessionele kring was de
belangstelling voor het kazernevraagstuk het grootst. De belangrijkste reden hiervoor was dat zowel
protestante als katholieke ouders hun jonge beïnvloedbare zonen niet op het verkeerde pad wilden zien
raken. Zij moesten zoveel mogelijk van de boze kazernewereld worden afgeschermd om hen binnen de
eigen gemeenschap te houden. De oplossing werd gevonden in de vorm van militaire tehuizen, die
moesten voorkomen dat gelovige militairen werden geïnfecteerd door het ‘virus van het verderfelijke
kazerneleven’. Vanaf ongeveer 1860 werd een groot aantal katholieke en protestantse tehuizen
gesticht. Hier kregen soldaten binnen de eigen kerkelijke gezindte een alternatief aangeboden voor
kroeg en bordeel. Zij konden een boek of krant lezen, een kop koffie drinken, een pijp roken en een
Bijbellezing bijwonen. Een groeiende belangstelling voor de militaire tehuizen zorgde ervoor dat er
tegen het eind van de eeuw in de meeste plaatsen met een kazerne ook tehuizen stonden.352
Tegelijk met de opkomst van de militaire tehuizen op confessionele grondslag, nam onder liberale
politici en binnen de legertop de interesse toe naar de mogelijkheden die de nationale militie bood als
‘school der natie’. In de krijgsmacht kwamen jonge mannen uit de verschillende regio’s met elkaar in
contact en het besef won terrein dat een dergelijke instelling een instrument bij uitstek was om
nationale gevoelens te kweken. Een belangrijke voorwaarde hierbij was wel dat de dienstplichtige
militairen in de kazernes meer persoonlijke vrijheid en een betere opleiding kregen. Bij liberalen ging
het vooral om hervormingen van binnenuit door meer onderwijs, een veilige kazernering en
hervormingen in de militaire rechtspleging.
De stichting van militaire tehuizen door de katholieken en protestanten en de ontdekking van de
krijgsmacht als ‘school der natie’ vielen niet toevallig met elkaar samen. De schoolstrijd was in de
laatste decennia van de negentiende eeuw in volle gang en met de heftige en langdurige botsing tussen
liberalen en confessionelen over gelijkschakeling van het openbaar en bijzonder onderwijs groeide in
beide kampen de belangstelling voor de opleiding van de dienstplichtige rekruten. Steeds meer
liberalen ontdekten de kazerne als ideale omgeving voor het aankweken van gemeenschapszin en
vaderlandsliefde zonder religieuze motieven. De katholieken en orthodox-protestanten moesten hier
begrijpelijkerwijs niets van hebben. De kazerne werd op die manier het verlengstuk van de openbare
school. In hun optiek hadden onverschilligheid en ongeloof sowieso de overhand omdat jongens uit
allerlei gezindten er samenleefden met niet christenen. De opvoeding op basis van de eigen
geloofsovertuiging, waar door de stichting van bijzondere scholen hard voor werd gevochten, dreigde
zo via een achterdeur verloren te gaan.
Dit wantrouwen kwam in ingezonden brieven en artikelen in dagbladen naar voren. Eerder is de
voorman van de Oranjebond, H.M. Werker, al genoemd. De oud-onderwijzer maakte zich in veel
ingezonden brieven druk over de godsdienstloze kazerne, die volgens hem een bedreiging vormde
voor de katholieke jeugd. Hij was niet de enige die een vergelijking tussen kazerne en school maakte.
Zo stond in De Tijd van 9 februari 1889 een ingezonden stukje van Een Noordbrabanter te lezen:
‘Meer dan de helft van mijn leven heb ik in garnizoensplaatsen doorgebracht; altijd hield ik mijn oog
gevestigd op de soldaten, hun gedrag, den invloed, dien de kazerne op de jongens uitoefent. Dit alles
bracht mij sedert lang tot de verwachting dat van het liberalisme een beweging zou uitgaan, om onze
geheele jongelingschap naar de kazerne te drijven, ten einde op haar zijn zegel te drukken. De
strekking van het liberalisme is toch geen andere dan om onze jeugd – gelijk wij van het katholieke
standpunt moeten uitdrukken – te bederven. Dit doel heeft men eerst willen bereiken door de openbare
neutrale school met haar christendom boven geloofsverdeeldheid, dat ik zeer geneigd zou zijn
onverschilligheid in zake godsdienst, of practisch ongeloof te noemen. Dit gevaar hebben wij
gedeeltelijk afgewend door onze bijzondere scholen, en wij hoopten het nog beter te kunnen afwenden
door een nieuwe Schoolwet, die, helaas! Lang op zich laat wachten. Nu het langs dien weg niet gelukt
is, willen de liberalen het beproeven door het gedwongen kazerne-leven’.
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Ook vanuit het gereformeerde kamp waren dergelijke geluiden te horen. Een bekend pleitbezorger van
militaire tehuizen in deze kring was Metten Koornstra. Hij was propagandist van De Nederlandsche
Militaire Bond en tevens hoofdredacteur van het door de bond uitgegeven maandblad De
Nederlandsche Krijgsman. Deze landelijke bond was in 1874 opgericht als overkoepelend orgaan voor
de protestants-christelijke militaire tehuizen en werd vooral gesteund door het gereformeerde deel van
protestants Nederland. In 1899 verscheen van zijn hand de publicatie: Scherpe Patronen: Schetsen uit
het kazerneleven ten tijde der plaatsvervanging, waaruit al is geciteerd. Het was een verzameling van
gedichten en feuilletons die eerder in het maandblad waren gepubliceerd, en waarvan de teneur in
vrijwel alle gevallen was dat het kazerneleven voor een goed gelovige protestantse jongen tot de komst
van het militaire tehuis geen pretje was.353 In het verhaal, De eerste zondag van een recruut, werd
bijvoorbeeld een jongen ten tonele gevoerd die door zijn kazernegenoten werd gepest en mishandeld
omdat hij streng gelovig was. Hij ging om de boel te ontvluchten daarom op zondag niet alleen naar de
Gereformeerde maar ook naar de Katholieke Kerk. Hoewel dat laatste natuurlijk niet de bedoeling
was, moest het hem volgens de schrijver worden vergeven. De rekruut zocht zijn toevlucht in de
Katholieke Kerk omdat er geen andere mogelijkheden waren. Bovendien had hij gebeden: ‘O God!
Geef den militairen een Tehuis! In die dagen waren er geen Tehuizen voor Militairen in Nederland en
een iegelijk deed met den soldaat wat goed was in zijne oogen’.354
Een ander voorbeeld van de angst die ook gereformeerden hadden om de strijd voor de bijzondere
school door het kazerneleven alsnog teniet te zien gaan, was het verhaal Vadersmart. Hierin schreef
Koornstra over een vader die als de dood was dat zijn zoon in de kazerne op het slechte pad zou raken:
‘Zijn oudste zoon (…) die hij op eigen arm ten doop had gehouden, met eigen hand naar de school met
den bijbel had gebracht – een school die hij met eigen middelen had helpen oprichten en in stand
houden’. De angst van de vader bleek terecht. De jongen was niet alleen van de kerk vervreemd, maar
was zelfs op het slechte pad geraakt. Hij had in de woorden van de vader leren dansen achter het orgel,
de ontucht leren bedrijven met dames van lichte zeden, kaart en biljart leren spelen en leren drinken en
vloeken. De vader was dan ook zeer bedroefd toen een tweede zoon in dienst moest en bleef
zwijgzaam alleen met zijn gezin en de Bijbel achter. Maar nu liep het anders. De zoon ontdekte het
militaire tehuis en schreef brieven die ‘wel geschikt waren de vadersmart te verzachten. Die brieven
vertelden aan vader, dat hij niet ongerust moest zijn. Dat zijn zoon een Tehuis had gevonden, waar het
evenzoo toeging als bij vader en moeder te huis. Dat hij al zijn ledigen tijd in dat Tehuis mocht
doorbrengen en de directeur en zijne vrouw even bezorgd waren om zijn zielenheil als vader en
moeder zelf.’355
De tehuizen kregen mede dankzij dit soort propaganda en adhesiebetuigingen geleidelijk aan meer
bekendheid. Ook bleef hun aantal gestaag groeien. Omstreeks 1900 waren er drieëndertig protestantschristelijke tehuizen en tweeëntwintig katholieke tehuizen in Nederlandse kazernesteden gevestigd.356
De steun van particulieren, kerk en later ook de overheid miste zijn uitwerking niet. Wel voldeed de
belangstelling van de soldaten tot teleurstelling van ouders en kerk niet helemaal aan hun
verwachtingen. De tehuizen hadden onder de dienstplichtigen en hun meerderen een nogal slap en
vroom imago. Een jonge rekruut die zijn ouders beloofde een dergelijk tehuis te bezoeken, dacht daar
na zijn eerste dagen in de kazerne vaak anders over. De katholieke bladen, De Maasbode en De Tijd,
plaatsten in de jaren 1890 althans geregeld stukjes van huisvaders die klaagden over het gebrek aan
gehoorzaamheid. Op 2 februari 1898 schreef sergeant-majoor Visbeek bijvoorbeeld in De Tijd over
katholieke miliciens die zich aan God noch gebod stoorden na afscheid te hebben genomen van hun
ouders. Hij vervolgde met een waarschuwing voor de aankomende lichting over zulke zondaars: ‘Juist,
tegen hen, aanstaande soldaten, dient gij op uw hoede te wezen. Zij noemen zich nog katholiek, maar
in woord en daad zijn zij heiden. De zulken zijn de grootste spotters met de R.K. MilitairenVereenigingen. Gelooft hen toch niet, wanneer zij u willen wijs maken dat het verzamelplaatsen van
“brave Hendrikken” zijn. Wat weten zij ervan? Nog nooit hebben zij de vereenigingen bezocht’.357 In
hetzelfde blad had een onderofficier eerder in 1891 over het imagoprobleem geschreven: ‘Er wordt
misschien door sommigen wel eens beweerd dat het bezoeken dezer Vereenigingen voert tot wat men
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wel eens noemt kwezelarij.358 Tegen het toepassen van dit woord in zijn slechte beteekenis kan niet
genoeg worden gewaarschuwd. Ik plaats er tegenover den volgenden raad: Miliciens! Gaat er heen,
kijkt zelf uit uw oogen, en gij zult zien dat deze beschuldiging niet waar is!’.359 In De Maasbode kwam
de Haagse rector F.A. Willemborg in datzelfde jaar met een verklaring waarom de miliciens niet in
rijen stonden te dringen. Hij had berekend dat in Den Haag slecht een achtste deel van de katholieke
militairen een tehuis bezocht. De oorzaak was volgens hem niet moeilijk te vinden: ‘zij zijn bezweken
voor de verleiding; in het begin van hun diensttijd kwamen zij trouw ter kerk; de vrijheid, gevoegd bij
de omgeving, heeft hen zoo veranderd. Maar juist dit is de schuld der ouders of voogden; want hadden
zij hun best gedaan, om die jongelingen in de vereenigingen te doen gaan, maar vooral te doen blijven,
dan zou het zoover niet zijn gekomen’.360
Het religieuze karakter van deze eerste militaire tehuizen was begrijpelijkerwijs voor de liberalen een
punt van kritiek. In het links-liberale militaire oppositieblad De Landsverdediging 361 werd in 1892
daarom gepleit voor de oprichting van niet confessionele tehuizen. De tot dan toe opgerichte militaire
tehuizen waren volgens een schrijver onder het pseudoniem Bijkok, niet populair omdat zij een te sterk
dogmatisch karakter hadden. Een gemiste kans volgens hem want: ‘ware de Nederlandsche Militaire
Bond in alle opzichten geweest een bond voor alle Nederlandsche militairen en niet bijna uitsluitend
voor militairen van confessionele richting, zoo zoude de sympathie voor deze vereeniging vrij wat
grooter zijn geweest’. De militaire tehuizen trokken volgens Bijkok ondanks hun goede bedoelingen
alleen maar militairen van orthodoxe huize aan en het confessionele karakter schrok andersdenkenden
af, of het waren: ‘oude zondaars, aan wier bekeering noch de kameraden noch vele der chefs ernstig
geloofden’. De laatste tijd was er wel wat verandering gekomen: ‘en heeft – ik zal het gaarne erkennen
– de militaire bond in populariteit gewonnen, wijl hij met zooveel toewijding de soldaten ontving, toch
blijf ik die – mijns erachtens – al te sterk gekleurde kerkelijke richting betreuren. Die militaire bond
had in dat opzicht een breedere opvatting van hare taak dienen te hebben. Zeer zeker pleit het niet
tegen dien bond, dat de katholieken zijn gevolgd en dezen hunne eigen vereenigingen rijk zijn: het
goed vond navolging. Waarom bleven de liberalen en modernen achter?362
Zelfs in progressief-liberale kring werd langzaam erkend dat de tehuizen een rol konden spelen bij het
verbeteren van het lot van de militair. Maar de besteding van vrije tijd buiten de kazerne bleef voor
hen toch vooral een bijzaak, het ging hun bovenal om het onderwijs aan dienstplichtigen. Een
toenemend aantal intellectuelen en politici uit progressief liberale hoek onderkende het belang van de
dienstplicht als instrument van natievorming. Waar in de eerste helft van de negentiende eeuw onder
invloed van de Schotse filosoof Adam Smith bij de klassiek liberalen de nadruk had gelegen op de
nadelige gevolgen van de dienstplicht voor het opleidingsniveau van de bevolking en de nationale
economie, groeide in de tweede helft van de eeuw bij meer vooruitstrevende liberalen de
belangstelling voor de mogelijkheden die de dienstplicht juist bood op terreinen als scholing en
democratisering. Smith had sterk de nadruk gelegd op de noodzaak van economische vrijheid: het
algemeen belang werd het best gediend als ieder individu de vrijheid had zijn eigenbelang na te
streven. In de vrije markt die hij voor ogen had, was een belangrijke plaats ingeruimd voor
arbeidsspecialisatie: de productie zou stijgen als iedere burger zich toelegde op datgene waarin hij het
best in was. Smith was geen voorstander van de dienstplicht omdat dit jonge werkkrachten uit het
proces van arbeidsspecialisatie onttrok en daarmee de nationale economie verstoorde en bovendien een
zware last legde op de vrijheid van de individuele burger. Het gedachtegoed van de Schotse filosoof
was invloedrijk, en vooral toonaangevend in de Angelsaksische landen: de beroepslegers daar waren
deels gebaseerd op Smith’s specialisatiegedachte.363
In de tweede helft van de negentiende eeuw verloor de filosofie van Smith in Nederland terrein ten
gunste van een andere visie op de dienstplicht. Een groeiende aanhang van progressief-liberalen zag
weinig in het idee dat de overheid zich van het economisch leven afzijdig moest houden. In het
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verlengde daarvan beschouwden zij de nadelige gevolgen van de dienstplicht voor de arbeidsdeling
van ondergeschikt belang: de nationale economie zou er nauwelijks door worden geschaad.
Daartegenover ontstond nieuwe belangstelling voor de ideeën over de burgersoldaat uit de
patriottische tijd en de eerste jaren van de Franse revolutie. De dienstplicht zagen deze progressiefliberalen als een onmisbare schakel in de opvoeding van jongens uit alle lagen van de bevolking tot
medeverantwoordelijk staatsburgers. De nadelen van de dienstplicht wogen voor hen niet op tegen de
voordelen. Onder aanvoering van intellectuelen als B.H. Pekelharing en J.T. Buys groeide de
overtuiging dat dienstplicht een instrument bij uitstek was om gemeenschapszin en vaderlandsliefde
aan te kweken.364 Het was dan wel van belang dat het leger een democratischer karakter kreeg en de
afstand tussen krijgsmacht en maatschappij kleiner werd. Dit kon mede worden gerealiseerd door
gedegen onderwijs aan de jonge rekruten te bieden.365 In het kielzog van de progressief-liberalen
volgden de conservatief-liberalen. Zij legden de nadruk op het aanmoedigen van nationaal bewustzijn:
door jongmannen uit verschillende milieus en regio’s onder eenzelfde stelsel van tucht te stellen en in
deugdzaamheid op te voeden, kon eenheid en nationale eendracht worden bevorderd.366
Een andere reden waarom de belangstelling voor scholing van de milicien onder de liberale
intelligentsia en vooral ook bij de legerleiding toenam, was de mobilisatie in 1870 tijdens de FransDuitse oorlog. Deze mobilisatie had veel tekortkomingen van het Nederlandse leger blootgelegd,
waaronder het ontwikkelingsniveau van de opgeroepen verlofgangers. In het Verslag nopens de
mobilisatie van een gedeelte van het leger, dat de minister van Oorlog, A. Engelvaart, in 1871 in het
parlement presenteerde, vestigde hij de aandacht op het ontwikkelingspeil van de dienstplichtigen. Het
aantal analfabeten lag op 14,4 procent. Feitelijk viel dit wel mee. Zoals eerder is geconstateerd, werd
het percentage beïnvloed omdat plaatsvervangers en nummerverwisselaars beter opgeleiden vervingen.
Ook was het percentage in vergelijking met twintig jaar daarvoor eigenlijk eerder hoopgevend dan
teleurstellend. In 1850 kon maar liefst 26,1 procent van de ingelijfden niet schrijven.367 Toch was de
strekking van het rapport dat 14,4 procent een te hoog percentage was en dat er verbeteringen in het
onderwijs moesten komen. Het was belangrijk dat ook de lagere rangen een goed opleidingsniveau
hadden, zodat ze geen slachtoffer werden van de nieuwe wijze van oorlogvoering waarbij meer ruimte
kwam voor eigen initiatief.368 In de daaropvolgende jaren zou deze aanbeveling binnen
regeringskringen en door de legerleiding ter harte worden genomen.
In voorgaande jaren was op dit terrein overigens al het een en ander gebeurd. Er bestonden sinds 1815
schoolcompagnieën voor elementair onderwijs, waar naast onder-officieren ook minderen terecht
konden. In de praktijk stelde het onderwijs toen echter niet veel voor en was het vooral gericht op de
vrijwilliger. De eerste opvolger van de schoolcompagnie was de bataljonsschool en vanaf jaren 1850
volgden de huishoudelijke scholen. Deze bataljon en huishoudelijke scholen werden aanvankelijk ook
alleen bezocht door beroepssoldaten. Aangezien het onderwijs in lezen, rekenen en schrijven bij de
korpsen zelf moest worden betaald, was dat geen verrassing. In 1867 werd de eigen bijdrage afgeschaft
en nam het Rijk voortaan alle kosten van het onderwijs voor zijn rekening. Het gevolg was dat het
aantal dienstplichtigen dat de huishoudelijke scholen bezocht, groeide van 713 dienstplichtigen in
1865-1866 naar ruim 5000 dienstplichtigen in 1874-1875.
De doelstelling van de huishoudelijke scholen werd vanaf de jaren 1860 ook breder. Zij hielden zich
niet langer alleen bezig met de bestrijding van het analfabetisme. Onder invloed van de nieuwe ideeën
over de rol van het leger als natievormend element binnen de Nederlandse samenleving kwam er naast
lezen, schrijven ook aandacht voor algemene vorming en kennis van het vaderlands verleden. Vanaf
1877-1878 werden alle dienstplichtigen die niet of slechts gebrekkig konden lezen of schrijven zelfs
verplicht de lessen te volgen. Al deze ontwikkelingen hadden volgens de historicus F. Snapper in een
artikel over het onderwijs in de negentiende-eeuwse Nederlandse krijgsmacht tot gevolg dat tussen
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1868 en 1898 veertig procent van de analfabeten enige notie van lezen en schrijven werd bijgebracht.
Hij plaatste hier overigens wel de kanttekening bij dat op het niveau van het onderwijs nogal wat viel
aan te merken. Er was binnen het officierskorps toentertijd weinig enthousiasme over de
onderofficieren die als leerkracht functioneerden en over de kwaliteit van hun leermiddelen. 369 Ook
buiten het leger was er kritiek. Zo vergeleek het Tweede Kamerlid Arnold Kerkdijk een schoolvertrek
dat hij tijdens een inspectie had bezocht met een paardenstal.370
Ondanks deze kritiek zal de kans om in de krijgsmacht (beter) te leren lezen en schrijven voor
sommige armlastige dienstplichtigen en remplaçanten een belangrijke impuls zijn geweest om onder
de wapenen te gaan. Er was een behoorlijk aantal onder hen dat ongeschoold was of nauwelijks
onderwijs had genoten. De additionele scholing op latere leeftijd bood ze alsnog een mogelijkheid om
voortijdig schoolverzuim tijdens de kinderjaren in te halen of misschien zelfs de gelegenheid om een
stapje omhoog te klimmen op de maatschappelijke ladder. De groeiende aandacht voor onderwijs kan,
naast de werkloosheid door de landbouwcrisis, de modernisering van de bemiddelingsbranche en de
afnemende vrees voor het soldatenbestaan in de stad, een vierde reden zijn geweest voor de groeiende
belangstelling onder jongens van het platteland om zich als remplaçant aan te bieden. Maar dit is
slechts een veronderstelling die niet met bronnen is te onderbouwen.
Het leven in de kazerne verbeterde in de loop van de negentiende eeuw niet alleen langzaam door de
groeiende aandacht voor het onderwijs. Ook nam de belangstelling voor een rechtvaardiger militaire
rechtspleging toe en verdwenen de gevreesde lijfstraffen in 1879 definitief van het toneel. Daarnaast
werd bij de bouw van nieuwe kazernes meer rekening gehouden met het comfort en de hygiëne van de
dienstplichtigen. Niet onbelangrijk bleken bovendien de militaire tehuizen, die ondanks hun
tekortkomingen en eenzijdig religieus karakter, een nieuw element in het soldatenleven brachten. De
stap om in het leger te dienen zal voor sommige streng gelovigen makkelijker zijn gemaakt. De
tehuizen betekenden voor hen een alternatief voor het ‘ongodsdienstige’ kazerneleven, dat in de eerste
helft van de negentiende eeuw niet voorhanden was geweest. Wel profiteerde alleen deze groep omdat
bij een ander deel van de dienstplichtigen en ouders achterdocht bestond over het evangeliserende
element van de tehuizen. Het waren eerst particulieren en later ook de kerken die de militaire tehuizen
ondersteunden. De overheid bleef in de negentiende eeuw bij de bouw en het onderhoud van militaire
tehuizen nog afzijdig. In de twintigste eeuw kwam er onderstand van overheidswege.371
Naast deze initiatieven uit confessionele hoek, toonde de belangstelling voor betere onderwijs aan
jonge dienstplichtigen vanuit de legertop en de politiek dat de krijgsmacht van bovenaf als school der
natie was ontdekt, een denkbeeld dat nog sterker aan kracht won na de invoering van de persoonlijke
dienstplicht en in de Eerste Wereldoorlog. Door de persoonlijke dienstplicht kwamen niet langer alleen
jonge mannen uit de verschillende regio’s, maar ook uit alle sociale lagen met elkaar in contact. De
oorlog bracht de overheid ertoe veel tijd en geld te stoppen in de ontspanning en ontwikkeling van de
gemobiliseerde dienstplichtigen.372 Natuurlijk speelde angst voor socialistische propaganda en
ontsporingen van verveelde soldaten een rol, maar daarnaast zal niet uit het oog zijn verloren dat de
gemiddeld 200.000 langs de grenzen gemobiliseerde dienstplichtigen, die lange tijd ver van huis en
haard verwijderd waren, een unieke kans boden om nationaal bewustzijn aan te kweken.373
7.7 Na het kazerneleven: milicien of burger?
De mobilisatie van 1914 geeft een voorbeeld uit de twintigste eeuw van militaire dienst die niet
eindigde na de maanden van eerste oefening in de kazerne. Zo liet zij zelfs nog de opkomst zien van de
laatste lichting uit de negentiende eeuw. Dit kwam omdat de miliciens van 1899 acht jaar
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dienstplichtig waren en daarna nog zeven jaar behoorden tot de legerreserves, de landweer.374 Hoewel
de diensttijd met vijf jaar beperkter was en de legerreserve nog niet bestond, had ook de milicien in de
negentiende eeuw rekening te houden met verplichtingen na het kazerneleven. Het moment dat hij
afzwaaide en huiswaarts mocht keren, betekende niet dat het met de overheidsbemoeienis op het
terrein van de dienstplicht afgelopen was. Hij bleef als verlofganger oproepbaar en moest klaarstaan
voor herhalingsoefeningen, jaarlijkse inspecties en mobilisatie in tijden van crisis of oorlog. Het is in
de negentiende eeuw een aantal keren voorgekomen dat jaarlichtingen met verlof onder de wapenen
werden geroepen. Allereerst natuurlijk in 1830 toen de opstand in België uitbrak en de vier lichtingen
vanaf 1826 werden opgeroepen. Zoals al eerder is beschreven, bleven tot 1839, toen de afscheiding
werd geformaliseerd, meerdere jaarlichtingen deel van de nationale militie uitmaken. Een andere
gebeurtenis waarbij het totale contingent dienstplichtigen onder de wapenen moest, was de FransDuitse oorlog 1870-1871. Ter bescherming van de Nederlandse neutraliteit werd in juli 1870 de
mobilisatie afgekondigd. Toen de oorlogsdreiging voorbij was, konden de opgeroepen lichtingen in
september alweer huiswaarts keren. Minder bekend is dat ook in 1848 en in 1859 van twee lichtingen
voor enkele maanden het verlof werd ingetrokken. In 1848 gebeurde dat toen het revolutiespook door
Europa waarde. In 1859 bereidden de autoriteiten zich erop voor dat een oorlog in Italië, waar de
grootmachten Oostenrijk en Frankrijk bij waren betrokken, mogelijk kon uitmonden in een Europese
oorlog.
De verlofgangers werden niet alleen incidenteel in tijden van crisis onder de wapens geroepen, ook
kregen ze structureel met jaarlijkse herhalingsoefeningen te maken. In de Grondwetten van 1815 en
1840 stond vermeld dat in gewone tijden de gehele militie een maand moest samenkomen. In de
praktijk gebeurde dit echter niet of nauwelijks. Meestal bleef de oproep beperkt tot een of twee van de
vier lichtingen die met verlof waren. In 1845 moesten bijvoorbeeld 7116 verlofgangers van de
lichtingen 1842 en 1843 aan een herhalingsoefening deelnemen, die op 1 september begon. De duur
van de oefening was voor de infanterie tien dagen tot twee weken, terwijl de cavalerie en artillerie wat
langer, namelijk ongeveer drie weken onder de wapenen bleven.375 Ook in de Grondwet van 1848 was
de bepaling opgenomen dat herhalingsoefeningen onderdeel van de militieplicht vormden. Maar als de
koning het raadzaam achtte, mocht een herhalingsoefening achterwege blijven. Volgens de militiewet
van 1861 konden alle vijf de lichtingen elk jaar voor zes weken worden samengeroepen. Maar ook met
de uitvoering van de wet uit 1861 bleef de herhalingsoefening meestal beperkt tot een of twee van de
oudere lichtingen die niet meer dan vijf weken op moesten komen. 376 Hoewel in werkelijkheid dus
minder drukkend en zwaarwegend dan in eerste instantie uit de grondwetten en wetten van de
negentiende eeuw lijkt, was de herhalingsoefening een onderdeel van de dienstplicht waarmee de
milicien met verlof rekening diende te houden. De kans om gedurende de vier jaar na de eerste
oefening in de kazerne te worden opgeroepen, was ondanks de verzachtende bepalingen altijd
aanwezig. Een ongemak dat er voor de boerenzonen bij kwam, was dat de herhalingsoefeningen in de
nazomer plaatsvonden, een tijd van het jaar die voor hen niet bepaald gunstig was omdat dan de oogst
werd binnengehaald. De autoriteiten wisten echter geen betere oplossing. De miliciens die in mei
waren opgeroepen zouden in de zomer nog te ongeoefend zijn om aan de oefeningen deel te nemen.
De maanden na september vonden de betrokken autoriteiten te koud om de jonge rekruten in een tent
op het open veld te laten bivakkeren.377
Een herhalingsoefening was vervelend voor een boerenzoon omdat hij midden in de oogsttijd van het
land werd gehaald. In de gezinnen waarvan deze zoon tevens kostwinner was, kwam de oproep extra
hard aan. Iets dergelijks deed zich voor in het gezin De Hoes uit Sloten. In augustus 1844 ontving de
oudste zoon Cornelis een oproep zich op 1 september voor een herhalingsoefening van een maand in
zijn kazerne te melden. De moeder, van wie de echtgenoot op 21 april dat jaar was overleden, werd
door de burgemeester van Sloten gesteund in haar verzoek om haar zoon vrij te stellen van de oefening
uit hoofde van bijzondere omstandigheden. De weduwe was volgens de burgemeester na het overlijden
van haar man wel bezitster gebleven van enige koeien, maar dat zij ‘wanneer zij ter oppassing van
dezelve en ter verkooping van de melk een knecht moet nemen, niet in staat zal zijn haar gezin van het
noodige te voorzien, te minder daar haar man aanmerkelijke schulden heeft nagelaten, en zij om in het
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bezit van de koeijen te blijven, op zich heeft moeten nemen die af te doen, hetwelk haar nu reeds, ook
door de goedkoopte der melk, zwaar valt, doch indien zij nu haar zoon een maand moet missen, dit
voorzeker een zeer grooten, ja bijna onherstelbare achteruitgang in hare, al zo slecht staande zaken
moet opleveren, daar hij nu behulpzaam is in het verdienen van hetgeen zij behoeven, waartoe geen
van hare kinderen in staat is als zijnde de oudste van de op vermeld hare zoon Cornelis volgende, eerst
13 jaar oud is’.378 De gevolgen van herhalingsoefeningen konden niet alleen ingrijpend zijn voor de
betrokken verlofganger, maar ook voor het gezin waar hij deel van uitmaakte.
In de bellettrie uit deze tijd bleven klaagzangen over de herhalingsoefeningen niet onopgemerkt. Zo
raakte de hoofdpersoon in een novelle van W. Vosmaer, een vrijwilliger die in Delft was
gekazerneerd, in gesprek met een schipper. De zoon van de schipper bleek in dienst te zijn en daardoor
moest hij er: ‘zoveel te meer om werken’. Dat was niet het grootste ongemak voor de schipper,
soldaten moesten er volgens hem nu eenmaal zijn. Maar het was anders met de
herhalingsoefeningen:‘dat weergaaische opkommen den heelen tijd, da’s schaaielijk (…) Daar he-je
nou die jongen van mijns vrouw zuster, die is voor een paar jaar in de loting gevallen en die heeft nou
weer op moeten komen; nou, en toen die onlangs weer thuis kwam, had zijn baas een andere knecht
moeten nemen, omdat ie hem niet missen kon’.379 Het adres van de moeder van Cornelis de Hoes en
het voorbeeld uit de novelle van Vosmaer stonden niet op zich. De herhalingsoefeningen zorgden ieder
jaar alleen al bij het ministerie Binnenlandse Zaken voor tientallen verzoeken. Het ministerie ontving
bijvoorbeeld in het jaar dat de moeder van Cornelis de Hoes haar adres schreef nog tachtig andere
geschriften met een dergelijke strekking. Ze waren allemaal in de periode tussen de bekendmaking van
de oefening eind juni en het begin op 1 september ingediend.380
Verlofgangers hadden geldige redenen of probeerden door middel van verzoekschriften met excuses
onder de najaarsoefening uit te komen. Er waren net als op de remplaçantenmarkt en bij de
vrijstellingen echter wel grenzen aan het handelen van hen die probeerden de autoriteiten om de tuin te
leiden. In een verslag over de oefening in 1845 schreef de minister van Oorlog dat er van de 7161
opgeroepen mannen uiteindelijk slechts 16 zonder reden niet waren opgekomen.381 Een dreigende
gevangenisstraf zal een stap te ver zijn geweest voor de verlofgangers die bij een dergelijk verzuim
onder het gevreesde militair recht vielen. Ook in 1870, tijdens de mobilisatie vanwege de oorlog
tussen Fransen en Pruisen, die als een lange extra zware najaarsoefening zou kunnen worden opgevat,
bleek eenzelfde laag aantal verlofgangers ongeoorloofd afwezig.382 Er was tijdens deze mobilisatie
veel mis gegaan, constateerde de minister van Oorlog A. Engelvaart in zijn Verslag nopens de
mobilisatie van een gedeelte van het leger. Ook was het droevig gesteld met het aantal vrijwilligers dat
zich had aangemeld. Er hadden zich ondanks stimulerende maatregelen slecht 296 man onder wie 187
soldaten geëngageerd.383 Daarnaast had een flink aantal van de opgeroepen manschappen zich ziek
gemeld.384 Maar ondanks het blijkbaar geringe enthousiasme, kon de minister tot zijn eigen opluchting
in zijn verder sombere verslag melden dat slechts 47 verlofgangers het uiteindelijk hadden gewaagd
om zonder geldige reden weg te blijven. Het was de reden voor de minister van Oorlog om in zijn de
miliciens te complimenteren voor hun ijver, bereidwilligheid en plichtsbetrachting.
De autoriteiten probeerden de opkomst van de verlofgangers zoveel mogelijk in goede banen te leiden
aan de hand van een omslachtig en bureaucratisch apparaat dat was opgezet om hun gaan en staan te
controleren. Het was immers van belang de verlofgangers op tijd voor herhalingsoefeningen of een
mobilisatie te bereiken. Als eerste controlemiddel was daarvoor de verlofpas in het leven geroepen.
Met de verlofpas diende de verlofganger zich binnen dertig dagen nadat hij zijn kazerne had verlaten
in het gemeentehuis van zijn woonplaats te melden. Daar werd de pas door een gemeenteambtenaar
voor gezien getekend. Als de verlofganger verhuisde naar een andere gemeente, dan was hij verplicht
dit te melden bij zowel de gemeente die hij verliet als bij de gemeente waar hij zich vestigde. De
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verlofpas diende dan door ambtenaar van de nieuwe gemeente te worden ondertekend. De gemeenten
hielden afzonderlijke registers bij van de verlofgangers.385 Het was een nogal omslachtige en
bewerkelijke gang van zaken, die misverstanden teweegbracht. Zo herinnerde de minister van Oorlog
zijn collega-minister van Binnenlandse Zaken er op 30 december 1862 aan dat miliciens die met verlof
gingen, zich moesten melden bij de gemeente waarvoor zij in de nationale militie hadden gediend, ook
al waren zij inmiddels naar elders verhuisd. Volgens de minister van Oorlog waren de verlofgangers
slecht van deze regel op de hoogte en begaven ze zich vaak braaf met hun verlofpas alleen naar het
stadhuis van hun nieuwe woonplaats. Bovendien informeerden de gemeenten elkaar slecht en kwamen
er daardoor nogal wat gebreken in de registers voor. De minister vroeg de gemeentebesturen goed op
te letten. De gemeente waarvoor een milicien was opgetreden, moest voortaan beter en vooral sneller
op de hoogte worden gesteld als een verlofganger na zijn verblijf in de kazerne van woonplaats
wisselde.386
De inspecties, die minstens eenmaal per jaar door een militiecommissaris werden afgenomen, waren
een tweede controlemiddel op het gaan en staan van de verlofgangers dat nog veelverdergaande
gevolgen had voor hun bewegingsvrijheid. Tijdens deze inspecties moesten de verlofgangers zich in de
hoofdplaats van hun kanton melden: ‘gekleed in uniform en voorzien van zoodanige kleeding- en
equipementstukken, als bij het vertrek van het korps aan hen mogten zijn gelaten, alsmede van hunne
zakboekjes en van de certificaten litt.H.H., welke zij van het bestuur hunner gemeente tegen inhouding
van hunnen verlofpas, hebben bekomen’.387 De militiecommissaris, die de inspectie voltrok, mocht
flinke straffen uitdelen aan verlofgangers die hun militaire uitrusting hadden verwaarloosd of verpatst.
Wie helemaal weg bleef, kon rekenen op een arrest van twee tot zes dagen en bij een herhaalde
overtreding werd de boosdoener voor een aantal maanden teruggestuurd naar de kazerne.
De slechte staat of het ontbreken van de uitrusting was overal in het land een jaarlijks terugkerende
zorg voor de autoriteiten. Het kwam geregeld voor dat de uitrusting niet compleet was omdat
onderdelen waren verkocht of verwaarloosd. De militiecommissaris in Amsterdam constateerde in
1850 dat er aan ongeveer vier vijfde deel van de uitrusting van de manschappen wel iets mankeerde en
daardoor was het voor hem ondoenlijk om iedereen te straffen.388 Soms probeerde de milicienverlofgangers de militiecommissaris om de tuin te leiden door in het uniform van een andere exmilicien te verschijnen. Zo kreeg de Fries verlofganger J. Blindeman in 1854 een arrest van zes dagen
in het huis van militaire verzekering te Leeuwarden omdat hij de militiecommissaris ‘op grove wijze
had misleid door voor de zijne, de uitrusting en het zakboekje te vertoonen van den verlofganger
Joseph Slag’.389 In hetzelfde jaar probeerde ook G. van der Mond, een verlofganger uit het Gelderse
Wehl, met een leugen onder zijn straf uit te komen. Hij beweerde dat zijn uitrusting tijdens een brand
verloren was gegaan. De militiecommissaris liet zich echter niet zo snel overtuigen en navraag leerde
hem dat niemand de brand kon bevestigen en dat Slag zichzelf tegensprak. De militiecommissaris had
daarom het sterke vermoeden dat de uitrusting was verkocht en de verlofganger werd als straf opnieuw
bij zijn korps onder de wapenen geroepen.390
De inspecties herinnerden niet alleen de verlofgangers aan hun dienstplicht. Ze gingen ook niet altijd
onopgemerkt aan de inwoners van de hoofdplaatsen van een kanton of de woonplaatsen van de
verlofgangers voorbij. De jaarlijkse reünies met verlofgangers vormden weer eens aanleiding voor
drankmisbruik en vernielingen op weg naar huis. Al in 1819 liet Willem I naar aanleiding van een
rapport van de minister van Binnenlandse Zaken een besluit uitgaan om de militiecommissarissen
buiten de bestaande wet meer macht te geven: ‘zoodanige dier verlofgangers, welke zonder hunne
monteringstukken op die inspecties verschijnen, of zich gedurende dezelve aan dronkenschap of
andere ongeregeldheden schuldig maken, te straffen en alzoo de goede orde, desnoods door
dwangmiddelen te bewaren’. 391 De koning kondigde een drietal maatregelen af om dit te bereiken: de
verlofgangers vielen onder de krijgstucht vanaf het moment dat zij op het inspectieterrein waren
aangetreden; de commissaris kreeg hetzelfde gezag als dat van een meerdere in de krijgsmacht over
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een dienstplichtige en hij was gemachtigd hulp vanuit het plaatselijk garnizoen te vragen. Al deze
vroege maatregelen ten spijt, bleef er de hele negentiende eeuw bij de autoriteiten vrees bestaan voor
onrustige inspectiedagen. Zo stond in 1863 in bepaalde dagbladen te lezen dat de plaatselijke en
garnizoenscommandanten vanuit het ministerie van Oorlog de waarschuwing hadden gekregen om op
hun hoede te zijn: ‘ten einde tegen uitspattingen van de verlofgangers na afloop van de inspectie te
waken, met verderen last om degenen die zich aan dronkenschap en baldadigheid schuldig maken, te
doen arresteren’.392
Uit verslagen van militiecommissarissen over de gang van zaken tijdens de inspecties bleek dat de
overheid niet ten onrechte op haar hoede was. De uitspattingen van de lotingsdagen werden soms nog
eens dunnetjes overgedaan. Zo waren vijf verlofgangers uit het Friese Smallingerland in 1854 in
‘beschonken en liederlijke toestand’ in de gemeente teruggekomen; een verlofganger had zijn
uitrusting op de grond geworpen en een ander had zijn spullen onderweg verloren. De commissaris
van de Koning in Friesland vond het gedrag: ‘geheel beneden den waardigheid van een militair en
zouden hen, zoo zij in werkelijke dienst waren geweest gestrenge straffen op de hals hebben gehaald,
zoodat het plaatselijk bestuur het dan ook wenschelijk acht dat zij, ter zake die ongeregeldheden en
gedragingen, geen straf ontgaan’.393 De dorpsvetes die de lotingsdagen zo kenmerkten, speelden
eveneens soms opnieuw een rol. In 1850 hadden in Oude Pekela ongeregeldheden plaats: ‘hierin
bestaand dat verlofgangers dier gemeente met die van Nieuwe Pekela in handgemeen zijn geraakt, ten
gevolge waarvan aan wederzijde eenige verwondingen zijn ontstaan’.394
Niet alleen op het platteland maar ook in de steden kwamen dergelijke toestanden voor. In 1850
beklaagde de militiecommissaris in Den Haag zich bijvoorbeeld over ‘dronkenschap en
luidruchtigheid van velen’. De belhamels waren met provoost arrest gestraft.395 In Amsterdam was het
in dat jaar zelfs uit de hand gelopen. De 62-jarige militiecommissaris, D. Hooft,396 werd tot zijn
ongenoegen door de militaire autoriteiten verweten dat hij zich te slap had opgesteld ten opzichte van
dronken en onwelwillende verlofgangers. De klacht van de meerderen van Hooft was gebaseerd op een
schrijven van een luitenant-generaal over de gebeurtenissen tijdens de inspectie. De generaal schreef
dat er net als bij voorgaande inspecties na afloop dronken en zingende verlofgangers door de straten
hadden gelopen en er allerlei baldadigheden en vechtpartijen hadden plaatsvonden. Volgens hem was
het dit keer echt uit de hand gelopen en hij vond dit extra vervelend omdat de verlofgangers hun
militaire uniform aan hadden, dat daarmee was onteerd.397 De generaal deed daarom het voorstel om
de volgende inspectie niet op een dag te laten plaatsvinden, maar te verdelen over vijf dagen waardoor
de militiecommissaris met kleinere overzichtelijkere groepen te maken kreeg. De minister zag wel wat
in het voorstel en ook de oude militiecommissaris, die zich na veel jaren trouwe dienst duidelijk
geschoffeerd voelde, ging uiteindelijk schoorvoetend akkoord. Uit de klacht over en de bemoeienis
van de luitenant-generaal met de gebeurtenissen in Amsterdam, de celstraffen, de terugzendingen naar
de kazerne, de eerder geciteerde commissaris van de Koning in Friesland die vond dat verlofgangers
zich beneden de militaire waardigheid hadden gedragen en het besluit van Koning Willem I in 1819
dat de verlofgangers tijdens hun inspectie onder militair recht plaatste, blijkt de tweeslachtige status
van de milicien-verlofganger. Hij was weliswaar in de burgermaatschappij teruggekeerd, maar met de
bemoeienissen van de militaire autoriteiten was het pas gedaan als hij definitief was afgezwaaid.
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7.8 Een hindernis voor emigratie
In zijn (ruim) vier jaar verlof mocht de milicien-verlofganger van de autoriteiten naar een andere plaats
verhuizen, maar zoals beschreven moest hij dat vanwege zijn verlofpas dan wel binnen dertig dagen
bij de betrokken plaatselijke autoriteiten melden. Afgezien van de administratieve rompslomp, was dit
overkomelijk. Erger was het voor de verlofgangers die hun geluk in het buitenland wilden zoeken. Zij
mochten zich wel over de grens begeven, maar zonder toestemming van de minister van Oorlog niet
langer dan vier weken.398 Dat was vooral een probleem voor de miliciens die in de grensprovincies
leefden en in de zomer seizoenarbeid over de grens verrichtten. Er waren bijvoorbeeld nogal wat
Limburgse milicien-verlofgangers die in Pruisen werkten en dat bleek dan tijdens de inspecties waarbij
niet iedereen op kwam draven. De commissaris van de Koning uit het Hertogdom nam het voor hen op
toen de minister van Binnenlandse Zaken in 1863 klaagde dat de burgemeesters in Limburg deze
seizoenarbeid niet genoeg tegengingen. Hij was bereid de burgemeesters hierover aan te schrijven,
maar: ‘hiertoe toch vooral is eenig beleid wenschelijk, want de ligging van dit gewest, ingesloten in
het grondgebied van twee vreemde Rijken, leidt er gereedelijk toe, dat milicien- verlofgangers zich
tijdelijk, doch voor langer dan vier weken buiten’s lands begeven, zonder artikel 136 der wet na te
leven of kennis te geven aan de burgemeester hunner gemeente. Vele dier personen vinden, vooral in
de zomer hun bestaan in het bakken van brikken en begeven zich tot dat einde, soms bij gebrek aan
werk binnen hunne gemeente, met hunne betrekking naar Pruisen vanwaar zij in den regel tegen de
winter terugkeeren’.399
Naast economische motieven konden tijden van politieke spanning en oorlog voor lotelingen en
milicien-verlofgangers een belangrijke aanleiding vormen om de dienstplicht te ontduiken door
Nederland voor een ander land te verwisselen. In de Franse tijd trokken dienstplichtontduikers en
deserteurs uit Weert en omgeving vanaf 1795 al naar de aangrenzende gebieden, het departement Roer
en de Bataafse Republiek, die respectievelijk tot 1802 en 1810 van de dienstplicht verschoond bleven,
en daardoor tot die jaren veilige toevluchtshavens waren.400 In de jaren 1830 tijdens het conflict met
België waren de oostelijke buren Pruisen en Hannover een belangrijk alternatief voor onwillige
dienstplichtigen. In het Noord-Brabantse Boxmeer hadden in 1830 bijvoorbeeld veel jonge mannen het
dorp en het land verlaten en waren naar Pruisen vertrokken, niet voor blijvend, maar om de dienst bij
de militie en de schutterijen te ontlopen.401 En in 1832 meldde de commissaris van de Koning in
Overijssel dat hij ‘is onderrigt dat personen die dienstpligtig zijn zich daaraan onttrekken door zich op
Pruissisch en Hannoversch grondgebied te begeven’.402 De commissaris vond het vervelend dat de
voortvluchtigen gebruik maakten van binnenlandse passen die door beide buurstaten werden
gerespecteerd. Maar erger was dat ze hulp hadden gekregen van de onlangs ontslagen burgemeester
van Losser, die passen had verzorgd voor ‘twee uit die Gemeente onlangs voor de Nationale Militie in
dienst gestelde en dadelijk daarna gedeserteerde personen’.403
Het is moeilijk in te schatten in welke mate na het conflict met België de vlucht naar het buitenland in
de grensprovincies in gebruik bleef om de dienstplicht te ontlopen. Een indicatie geeft de rubriek
ontbrekenden aan het aandeel in de provincie, die jaarlijks in de verslagen van de afloop van de
lichting voor de nationale militie was opgenomen. Hun aantal verminderde van maximaal ongeveer
vierhonderd manschappen tijdens het Belgisch conflict naar een kleine tweehonderd manschappen in
de jaren 1850 tot ongeveer vijftien manschappen in de jaren 1890. Niet alleen het totaal aantal
ontbrekende manschappen ging omlaag, ook is veelzeggend dat het aandeel van een provincie als
Limburg, van waaruit een vlucht naar Pruisen, Hannover, Duitsland of België relatief gezien toch
makkelijk was, niet hoger lag dan in de andere provincies. De verslagen van de afloop van de
lichtingen duiden erop dat er in de loop van de negentiende eeuw een duidelijk afnemend animo
bestond om via een verblijf in het buitenland buiten de dienstplicht te blijven. Bij deze cijfers dient
echter wel een kanttekening te worden geplaatst. Het ging bij deze rubriek ontbrekende manschappen
namelijk niet alleen om ondergedoken of over de grens gevluchte lotelingen, maar ook om een tekort
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aan voor de dienst geschikte lotelingen in de kleinere gemeenten. In hoofdstuk vier is er al op gewezen
dat zulke tekorten niet mochten worden aangevuld met geschikte lotelingen uit andere gemeenten en
ook daardoor konden provincies vaak niet het contingent leveren dat de wetgever verwachtte.
Een andere kanttekening bij deze rubriek is dat het hier alleen ging om de ontbrekende manschappen
onder de lotelingen die dat jaar waren ingeschreven. De milicien-verlofgangers en de jongens die al
voor de inschrijving naar het buitenland waren vertrokken, vinden we niet in deze categorie terug. Dat
blijkt wel uit staten van Friese militieplichtigen die van 1889 tot 1922 aan de oproep onder de wapens
te komen geen gehoor gaven, die in het archief van het provinciaal bestuur in Friesland zijn terug te
vinden.404 Het ging hier waarschijnlijk om militieplichtigen die al voor de inschrijving waren
vertrokken. Het aantal lotelingen dat de Friese autoriteiten in deze staten noteerden lag namelijk
behoorlijk hoger dan het aantal ontbrekende manschappen voor deze provincie in de verslagen van de
afloop van de lichtingen. Over de periode 1889-1898 kwamen in totaal 229 militieplichtigen op de
staten voor. In een enkel geval waren het zieken, buitenlandse zeevaarders of gedetineerden, die later
alsnog opkwamen. Maar bij 165 militieplichtigen ging het om emigratie naar de Verenigde Staten. De
jongens die voor het ruime sop hadden gekozen, spoorden de autoriteiten begrijpelijkerwijs
merendeels niet op.
De emigratie naar de Verenigde Staten kostte de autoriteiten die met de dienstplicht waren belast
hoofdbrekens. Naast de aantallen in de Friese staten blijkt dat uit de vele correspondentie over
emigratie in het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er bevonden zich blijkens die
correspondentie nogal wat milicien-verlofgangers met hun familie onder de landverhuizers, voor wie
de maatregel die bepaalde dat zij niet zonder toestemming van de overheid naar het buitenland
mochten vertrekken vervelende gevolgen had. De trek naar de Verenigde Staten was in de jaren dertig
en veertig van de negentiende eeuw goed op gang gekomen en had vooral een grote vlucht genomen in
de noordelijke provincies en Zeeland. Een belangrijke oorzaak was een crisis in de landbouw ten
gevolge van een aardappelziekte en misoogsten in de periode 1845-1847. De crisis had in samenhang
met het belastingstelsel, dat vooral gericht was op kostprijsverhogende indirecte belastingen, de
prijzen van levensmiddelen fors doen stijgen. Naast economische motieven was voor een enkeling de
zucht naar avontuur een drijfveer om geluk in het ‘beloofde land’ te zoeken. De tiener Henricus
Tulleners was bijvoorbeeld in november 1854 als scheepsmaat van Rotterdam naar San Francisco
uitgevaren en in 1858 nog niet teruggekeerd. In dat jaar had Henricus de dienstplichtige leeftijd bereikt
en was hij ingeloot. Zijn vader kwam het nieuws ter ore en hij diende daarop bij de minister van
Binnenlandse Zaken een verzoek in om zijn zoon Henricus bij eventuele terugkomst niet als deserteur
te laten aanmerken. De jongen was volgens zijn vader niet in de mogelijkheid aan zijn
dienstplichtigheid te voldoen omdat ‘hij met het schip aldaar aangekomen zijnde door jeugdige
ligtzinnigheid gedreven, het schip heeft verlaten en sedert die tijd vermoedelijk rondzwerft in die
verafgelegen streken’.405
Behalve individuele personen en families die uit economische overwegingen of uit zucht naar
avontuur de boot naar Amerika namen, speelde ook de kerkelijke groepering van afgescheidenen een
rol in deze golf van landverhuizingen. De leden streefden naar een herstel van de gereformeerde
orthodoxie waarvan volgens hen de verlichte voorgangers van de Hervormde Kerk waren afgedwaald.
In 1834 besloten ze als eerste geloofsgemeente in de negentiende eeuw zich af te splitsen van de
hervormde moederkerk. De koning weigerde in eerste instantie om het nieuwe kerkgenootschap te
erkennen en probeerde de leden met harde hand op andere gedachten te brengen. Op allerlei manieren
werden de afgescheidenen door de overheid gedwarsboomd en vervolgd. De politie verstoorde
regelmatig preken en arresteerde dominees en hun volgelingen. Vele afgescheidenen zagen door alle
tegenwerking geen andere uitweg dan de vlucht over de oceaan om daar hun geluk en vooral een
grotere vorm van godsdienstvrijheid te vinden. In de staten waarin militieplichtigen uit Friesland
stonden genoteerd die niet aan hun oproep gehoor gaven, kwamen niet toevallig verhoudingsgewijs
veel jongens uit Barradeel voor, een Friese plaats waar de afgescheidenen verhoudingsgewijs veel
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aanhang kenden. Barradeel had toen ongeveer 8000 inwoners en bleek volgens de staten in de periode
1889-1898 vijfentwintig militieplichtigen onder zijn emigranten te hebben.
De belangrijkste oorzaak hiervoor zal ongetwijfeld hebben gelegen bij twee gebeurtenissen die ruim
veertig jaar daarvoor hadden plaatsgevonden. Als eerste was een dominee uit Barradeel, ds. Marten
Annes Ypma uit Minnertsga, in 1847 met een groep van tachtig afgescheidenen naar Amerika
vertrokken, en had daar in de staat Michigan het dorp Vriesland gesticht. Twee jaar later was de
welgestelde boer, Worp van Peyma, hem gevolgd met een groep vrienden en familieleden uit Het Bildt
en Barradeel. De motivatie van Peyma lag anders dan die van dominee Ypma. Hij was het niet eens
met de politiek van Willem I en liet zich leiden door de democratische principes van de Amerikaanse
samenleving.406 De contacten tussen deze twee groepen emigranten en het Friese thuisfront bleven in
de volgende jaren bestaan door middel van briefuitwisselingen, berichten in plaatselijke kranten, en de
verhalen van landverhuizers die soms hun Friese moederland bezochten. Hier ging een grote
aantrekkingskracht van uit en bovendien hielpen de emigranten uit de jaren 1840 de latere
landverhuizers met de eerste opvang in de Verenigde Staten. In de laatste twee decennia van de
negentiende eeuw bleef de emigratie daarom in trek bij Barradeelse gezinnen.
Aan de trek van gelovigen en gelukzoekers namen vooral gezinnen met oudere kinderen deel.407 Deze
gezinnen behoorden over het algemeen niet tot de meest welgestelde Nederlanders. Veel van de
jongens onder deze kinderen hadden dan ook als dienstplichtig militair of als remplaçant met
militieverplichtingen te maken. In het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn nogal
wat verzoeken van ouders terug te vinden om hun zoon te laten emigreren, hoewel hij niet helemaal
aan zijn militieverplichtingen had voldaan. Het ging dan om dienstplichtigen met verlof en niet om
lotelingen of jongens die voor hun eerste oefening in de kazerne zaten. Het verhaal van Reinier van
Weijenberg te Beugen was wat dat betreft bepaald niet het enige in zijn soort. Hij was als milicien van
de lichting 1854 na een werkelijke diensttijd van zes maanden in het genot van onbepaald verlof
gesteld. De commissaris van de Koning in Noord-Brabant scheef over zijn situatie: ‘Dat in mei 1849
zijne twee oudste broeders naar Noord-Amerika zijn vertrokken, drie jaar later twee andere broers hun
zijn opgevolgd en in de maand April dezes jaars ook zijne ouders, benevens nog eenen broeder en
twee zusters derwaarts zijn verhuisd, allen op hoop van fortuin te vinden. Dat bij hem suppliant de
wens bestond zijne ouders te vergezellen doch de verpligting (…) als willende het vaderland niet
anders dan vrij verlaten, om ook te eenige tijd hetzelve weder vrijelijk te mogen binnentreden’. 408 De
toestemming werd zoals in veel van dergelijke gevallen verleend. De autoriteiten stelden zich namelijk
welwillend op als het ging om een heel gezin of om gezinshereniging. De verzoekschriften waren
veelal gericht aan de koning en deze liet zich over de situatie van betrokkene dan adviseren door zijn
minister van Binnenlandse Zaken. Het standaardantwoord van de minister van Binnenlandse Zaken
luidde: ‘Het laat zich begrijpen dat het voor de hiernevens gemelde milicien hoogstwenschelijk is met
zijne ouders derwaarts te gaan. Soortgelijke verzoeken zijn steeds uit een gunstig oogpunt beschouwd,
wanneer het gansche gezin zich buiten ’s lands wenschte te begeven, en men heeft het verlangen van
ouders en kinderen om geen lid van het gezin achter te laten zoo billijk geacht, dat zoodanig geval,
(…) in gewone tijden, de zich bij de militie in dienst bevindende personen, steeds door het verlenen
van een gunstbewijs, in de gelegenheid zijn gesteld, met hunne ouders te vertrekken’.409
Zelfs als dienstplichtigen geen officiële toestemming hadden, was het betrekkelijk eenvoudig om
zonder vergunning het vaderland vaarwel te zeggen. Hoewel Nederlandse burgers formeel eerst via
hun gemeente een ‘certificaat tot het verkrijgen van een paspoort naar het buitenland’ moesten
verkrijgen, dat alleen werd verleend na overlegging van een doopceel of geboorteakte en na onderzoek
van de dienstplichtvervulling, bleek de afgifte van de pas door de commissaris-generaal van de politie
Rotterdam en de provinciale besturen in de praktijk weinig problemen op te leveren. Bovendien stelde
de pascontrole aan de grenzen nauwelijks iets voor.410 De minister van Binnenlandse Zaken, Lodewijk
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Napoleon van Randwijk, probeerde hier in 1847 samen met zijn collega van Oorlog iets aan te doen,
maar hij bleek tamelijk machteloos. Naar aanleiding van een overtocht zonder vergunning van drie
militieplichtingen, verzocht hij de minister van Justitie passagiers van schepen die zich naar het
buitenland begaven scherper te laten controleren. De minister van Justitie antwoordde dat de
waterschouten, die zich met een dergelijke taak zouden moeten bezighouden, hiertoe niet bevoegd
waren. Er bestond geen algemene verordening of koninklijk besluit dat toezicht op aan boord gaande
passagiers oplegde. De bevoegdheid van de waterschouten strekte zich slechts uit tot scheepsofficieren
en scheepsgezellen. De minister van Justitie speelde de bal terug. De handhaving van de militiewet en
verordeningen lag toch bij het administratief en militair gezag? Deze moesten daarom maar gewezen
worden op een strengere inachtneming van de militiewetten en verordeningen.411
Er bleef voor Van Randwijk weinig anders over dan dit beperkte middel uit te proberen. Op 3 juli
schreef hij aan de gouverneurs in de provincies dat gemeentebesturen bij de aanvraag van certificaten
voor een paspoort en de militiecommissarissen bij de eerstvolgende inspecties van de verlofgangers,
eenieder duidelijk moesten wijzen op de vereiste vergunning voor militieplichtigen. Ook moesten ze
waarschuwen voor de gevolgen voor hun dorps- of stadgenoten als hieraan niet werd voldaan. De
verlofgangers zouden bij een eventuele terugkeer in Nederland als deserteur worden behandeld, en
plaatsgenoten werden benadeeld omdat zij naderhand de opengevallen plaats bij het korps moesten
innemen. De minister van Binnenlandse Zaken gaf toe dat dit niet genoeg was om de trek naar Noord
Amerika te voorkomen. Maar in ieder geval werd op deze manier, vooral in het belang van derden,
eenieder met de gevolgen bekend gemaakt.412 Als de minister enige illusie had over de beperkte
middelen die plaatselijke instanties ter beschikking stonden, dan kwam hij een jaar later bedrogen uit.
De gouverneur in Noord-Brabant deelde in 1848 mee dat een aantal verlofgangers de waarschuwingen
van plaatselijke besturen en militiecommissarissen in de wind had geslagen en met hun ouders naar
Noord-Amerika was vertrokken. Bovendien waren er, zo ging hij verder: ‘twee jongelingen uit het
militiekanton Schayk, welke na de inschrijving van dezen jaren, met hunne ouders het Vaderland
verlaten, en zich naar Noord-Amerika begeven hebben’.413 Zij hadden blijkbaar weinig hoop op een
gunstig nummer en wachtten de loting niet af.
De plaatselijke besturen konden weinig uitrichten en Van Randwijk had daarom meer hoop gevestigd
op het aloud beproefde middel van de sociale controle: hulp uit de omgeving om voortvluchtige
verlofgangers op te sporen. Een plaatsgenoot moest immers ook in een dergelijk geval de vrijgekomen
plaats van een voortvluchtige dienstplichtige innemen. De minister legde opvallend veel nadruk op dit
kwalijke gevolg van illegale landverhuizing voor derden. Daarbij was de beperkte
aansprakelijkheidsduur die een geremplaceerde toen had ten opzichte van zijn plaatsvervanger in dit
opzicht nadelig voor de overige lotelingen. En plaatsvervangers waren verdacht omdat zij immers al
een aardig kapitaaltje hadden, dat het makkelijker maakte om de dure overtocht te betalen. Zo
vertrokken in 1866 niet minder dan tien plaatsvervangers uit de provincie Groningen in het geheim
naar Noord-Amerika. Door hun desertie na de periode van aansprakelijkheid van een jaar konden de
geremplaceerden niet worden opgeroepen, maar moesten tien extra mannen ter aanvulling worden
ingelijfd.414
De milicien-verlofgangers wantrouwden hun omgeving en waren evenmin gerust over de toestemming
van overheidswege. Zo was Abraham Hoogsteger uit het Zeeuwse plaatsje Hoedekenskerke in 1853
via Antwerpen op een koopvaardijschip naar New York gevaren zonder zelfs zijn grootvader in te
lichten, en dat was volgens het plaatselijk bestuur zo beraamd: ‘uit hoofde van de vrees dat hij wegens
zijn militiepligtigheid in zijn voornemen zoude kunnen worden bemoeijelijkt’.415 Dat de overheid over
het algemeen inschikkelijk was met verzoeken om te emigreren, drong waarschijnlijk nauwelijks tot de
bevolking door. Het kwam in ieder geval nogal eens voor dat iemand wel een vergunning kreeg, maar
deze niet afwachtte. Voor Matthijs Braam uit Nieuwerkerk was bijvoorbeeld op 13 januari 1853 een
gunstige beschikking afgegeven om met zijn familie de overtocht te maken. Naar aanleiding van deze
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beschikking deelde burgemeester en wethouders van Nieuwerkerk mee dat Braam zich al halverwege
december met zijn familie naar Rotterdam had begeven zonder de beschikking af te wachten om de
overtocht te maken. Pogingen van het college bij de Rotterdamse directeur van politie en de
plaatselijke commandant om Braam als deserteur aan te houden hadden gefaald. Deze hadden zich
daartoe onbevoegd verklaard.416
Dienstplichtigen en milicien-verlofgangers konden zich ook door tussenpersonen van twijfelachtig
allooi laten overhalen om door emigratie de militiewet te ontduiken. Sommige tussenpersonen zagen
een goede markt in de groeiende belangstelling voor de tocht naar Amerika en hadden geen moeite
met illegale praktijken. De commissaris in het Hertogdom Limburg berichtte hierover in het verslag
over de afloop van de inspectie van milicien-verlofgangers in juni 1863, waar eerder uit is geciteerd.
Tijdens deze inspectie bleek dat twee verlofgangers hadden verzuimd. Ze waren zonder toestemming
naar Noord-Amerika vertrokken. Twee andere lotelingen uit dat jaar hadden eerder het hazenpad naar
dezelfde bestemming gekozen. De oorzaak voor deze ontduiking van de wet moest volgens de
commissaris gezocht worden in het optreden van een zekere Henri Strauss. Deze tussenpersoon, met
als thuisbasis een logement in Sittard, was vooral in het kwartier tussen Geleen en Echt werkzaam.
Strauss en zijn agenten haalden openlijk op avontuur uit zijnde jongelieden over om via de haven van
Antwerpen de lange tocht naar ‘het beloofde land’ te ondernemen. De commissaris in het Hertogdom
Limburg vreesde weinig te kunnen doen tegen de praktijken van Strauss omdat een eerder proces
tegen een agent van hem was verloren.417
De dienstplichtige personen die in de negentiende eeuw als landverhuizers naar de Verenigde Staten
en de buurlanden trokken, hadden bij vertrek beperkt last van de militiewetten. Bij een onverwachte
terugkeer naar Nederland lagen de zaken anders. Als hun avontuur mislukte, werden ze bij aankomst
als deserteur behandeld en konden ze de eerste jaren een huwelijk en een dienstverband in de
burgermaatschappij wel vergeten. Dienstplichtige jongen en hun ouders lieten zich hierdoor blijkbaar
niet afschrikken. De trek naar de Verenigde Staten lijkt aan de hand van cijfers over emigratie in de
eerder aangehaalde Friese staten en de vele verzoekschriften de belangrijke oorzaak te zijn geweest
voor het ontbreken van deelnemers aan lotelingen en verlofgangers bij de jaarlijkse inspecties voor de
nationale militie. Hoewel de autoriteiten zich soepel opstelden en bereid waren om toestemming voor
een reis van dienstplichtige jongens te verlenen als het om gezinnen ging, en de pascontrole en het
opsporingsbeleid weinig om het lijf had, is het de vraag in hoeverre deze inschikkelijke opstelling van
de autoriteiten bij dienstplichtigen en hun ouders doordrong. Opvallend is in ieder geval dat in het
archief van Binnenlandse Zaken vele stukken zijn terug te vinden die betrekking hebben op personen
die naar de Verenigde Staten vertrokken zonder toestemming of zonder het antwoord af te wachten op
een eerder ingediend verzoek om toestemming voor de reis. Waarom zou iemand het risico van
desertie nemen als de autoriteiten zo coulant waren? Blijkbaar overheerste toch de angst om door
militieverplichtingen geen groen licht te krijgen voor de reis naar het lonkende beloofde land.
De vraag in hoeverre het ontsnappen aan de dienstplicht een reden was om te emigreren, is moeilijk te
beantwoorden. Er waren wel enkele streng religieuze lieden die vooral vanwege de dienstplichteis de
overtocht waagden. Eerder is al de groep doopsgezinden genoemd die in 1853 uit het Friese Balk
vertrok. Ook schreef Lucas Ligtenberg in een studie over de Nederlandse emigratie naar de Verenigde
Staten dat het om deze stap te nemen voor sommige families vooral doorslaggevend was dat ze de
dienstplicht voor al hun zonen konden ontlopen.418 Het is een opmerking die ongetwijfeld voor
sommige situaties van toepassing was, maar het blijft een vraag om hoeveel families het dan ging. De
overtocht naar Amerika bracht zulke enorme risico’s met zich mee en had dergelijk grote gevolgen
voor het persoonlijk leven, dat de emigranten de uitdaging vooral zullen zijn aangegaan als zware
economische, politieke of religieuze overwegingen in het spel waren. Ook op het terrein van emigratie
was er voor dienstplichtigen en hun families een grens aan hun pogingen om aan de dienstplicht te
ontsnappen.
De dienstplicht lijkt voor de meeste lotelingen en hun ouders weliswaar geen directe aanleiding te zijn
geweest om te emigreren, maar daar staat tegenover (potentiële) landverhuizers onder hen in de
dagelijkse praktijk wel aanmerkelijke last van de militiewetgeving ondervonden in de vorm van de
bepaling dat de milicien-verlofgangers niet zonder toestemming van overheidswege naar het
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buitenland mochten vertrekken. Sommigen onder hen probeerden de wet te omzeilen; een aantal van
hun pogingen is in dit hoofdstuk beschreven. Daarnaast moet niet vergeten worden dat er ook ouders
of dienstplichtigen waren die misschien wel dolgraag wilden emigreren maar zich aan de wet hielden
en wachten tot de diensttijd voorbij was. Zij lieten geen sporen in de archieven na, maar zullen de
militiewet evenzeer als bijzonder hinderlijk hebben ervaren.
7.9 Een huwelijksvoorwaarde
Een ander onderdeel van de militiewetten dat betrekking had op de periode na de dienst in de kazerne
en vervelende consequenties voor het dagelijks leven kon hebben, was de bepaling dat een huwelijk
alleen kon worden aangegaan als een bewijs van voldoening aan de plichten verbonden aan de
nationale militie was ingeleverd. De man die trouwde moest kunnen aantonen dat hij daadwerkelijk
onder de wapenen was geweest, of aan de militieverplichtingen had voldaan door een vrijstelling of
het stellen van een dienstvervanger. Een dergelijk bewijs werd aan een dienstplichtige in principe
alleen afgegeven als hij de vijf jaar van zijn militietijd had volbracht. Zelf in een buurland als Pruisen
moest een Nederlandse jongen een attest overleggen waaruit bleek dat hij volgens de Nederlandse
wetgeving bevoegd was een huwelijk aan te gaan. Toen in 1857 de minster van Justitie, J. van der
Brugghen, zijn collega van Binnenlandse Zaken, A.G.A van Rappard, vroeg hoe deze erover dacht als
voor Nederlandse onderdanen, net als voor onderdanen uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië,
een ontheffing van de verplichting bij de Pruisische autoriteiten werd aangevraagd, was de laatste zeer
stellig in zijn antwoord. Artikel 197 van de militiewet uit 1817 schreef voor dat een ambtenaar van de
burgerlijke stand geen huwelijk kon voltrekken voordat duidelijk was dat de bruidegom aan zijn
militieverplichtingen had voldaan: ‘De wetsbepaling heeft eeniglijk ten doel om onttrekking aan de
verpligting tot de nationale militie voor te komen of te ontdekken’. Volgens Van Rappard was het nut
van deze bepaling voldoende bewezen. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië bestond geen
dienstplicht, maar voor Nederland was het: ‘uiterst geschikt om steun te geven aan eenen
noodzakelijke maatregel bij de hier vigerende wet op de nationale militie voorgeschreven, en te
verhinderen dat men zich in den vreemde aan de verpligting omtrent de nationale militie onttrekt of de
ontdekking daarvan ontgaat’.419
Het huwelijk en dienstplicht waren op twee manieren met elkaar verbonden. Niet alleen had een man
bij het aangaan van zijn huwelijk een bewijs nodig dat hij zijn dienstplicht had vervuld; hij mocht ook
niet trouwen zolang hij dienstplichtig was. Hoewel de meeste huwelijken in Nederland toentertijd op
latere leeftijd werden afgesloten, in de jaren 1880 trouwde bijvoorbeeld slechts tien procent van de
Nederlandse jongens in de leeftijdsgroep tussen 20-24 jaar,420 zal het voor menige jongen die inlootte
een sterk vrijheidbeknottend vooruitzicht zijn geweest de volgende vijf jaar niet te kunnen trouwen.
Toen hij in dienst moest, troostte de Limburger Dorus zijn meisje niet voor niets met de woorden: ‘als
mijne vijf jaren om zijn, dan kunnen we trouwen’.421 Wel kon aan de milicien met verlof dispensatie
worden verleend als hij via zijn eigen commandant toestemming voor een huwelijk vroeg bij de
minister van Oorlog. Deze toestemming werd in de regel niet geweigerd aan de verlofgangers die hun
vierde dienstjaar hadden volbracht. Ze moesten dan wel een eventuele schuld op het kleding- en
reparatiefonds hebben aangezuiverd. Tussen 1879 en 1884 was het huwen zelfs toegestaan voor
verlofgangers die hun eerste dienstjaar achter de rug hadden, als zij een verklaring van de
burgemeester konden overleggen, waarin stond dat bij een eventuele opkomst onder de wapenen
zonder hulp van rijkswege in het onderhoud van het gezin kon worden voorzien.422 Deze voorwaarde
werd gesteld omdat de overheid het huwelijk niet alleen gebruikte als controlemiddel en als
afschrikking ten opzichte van het naleven van militieverplichtingen, ook was ze bang dat
achtergebleven vrouwen en kinderen van verlofgangers die in tijden van internationale crisis of oorlog
onder de wapens moesten een beroep zouden doen op de armenzorg.
Al in de beginjaren van de militiewetgeving zorgden de dramatisch verlopen Franse veldtocht in
Rusland en het reglement van algemene volkswapening van 20 december 1813 voor veel problemen
bij het trouwen. Van de mannen die onder Napoleon hadden moeten dienen, was het merendeel
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gesneuveld of als vermist opgegeven en de registratie van de paar honderd mannen die waren
teruggekeerd, verliep in de chaotische tijd rond 1814 niet altijd vlekkeloos. Dat bleek bijvoorbeeld als
de mannen die de barre veldtocht hadden overleefd in latere jaren een huwelijk wilden aangaan. Zo
was er het geval van Gerardus Schoppink, een arbeider te Leemstege die als dienstplichtig militair in
het leger van Napoleon vocht. Hij was dankzij een gelukkige samenloop van omstandigheden een van
de weinige overlevende Nederlandse militairen van de Russische veldtocht. In 1824 wilde Gerardus in
het huwelijk treden maar dat gaf problemen omdat hij geen bewijs kon overleggen dat hij in 1814 aan
de loting voor de landmilitie had deelgenomen. De reden hiervoor gaf de gouverneur van Overijssel in
een droog ambtelijk verslag over de ongetwijfeld bizarre avonturen van Schoppink: ‘in de Franse
conscriptie gevallen zijnde eerst in het Fransche 33e regiment heeft gediend. Vervolgens in het laatst
van 1812 bij de Berezina is krijgsgevangen genomen en vervolgens als vrijwilliger bij de Russische
armee onder de rijdende artillery heeft gediend; met welk corps hij naar de Fransche grenzen is
gemarcheerd en eerst in de zomer van 1814 zijn paspoort heeft gekregen. Zodat hij na eerst te Breda
nog een tijd lang te zijn opgehouden geworden (…) niet eerder in Losser bij zijne ouders
teruggekomen als in zomer 1814 toen de rogge rijp was’. Schoppink kon geen schriftelijk bewijs
leveren van zijn avonturen, maar gelukkig waren drie dorpsgenoten bereid een verklaring af te leggen
dat hij pas enkele maanden nadat de loting had plaatsgevonden in Losser was teruggekeerd.423
De tweede belangrijke oorzaak voor problemen bij het aangaan van een huwelijk in de eerste jaren van
de dienstplicht was het door Willem I uitgevaardigde reglement van algemene volkswapening. In
hoofdstuk vier kwamen de omvang en het rommelig verloop van de loting voor de landmilitie in 1814
al aan de orde. Een aantal deelnemers maakte van de chaos en drukte gebruik om zich aan de loting te
onttrekken. Het gevolg voor deze saboteurs was wel dat ze in de jaren na 1814 moeilijkheden konden
verwachten als ze in de echt wilden treden. In Amsterdam bestond zelfs een groep mannen die om die
reden bewust geen huwelijk aanging en ongehuwd met hun levenspartner samenwoonde. De
burgemeester van Amsterdam vond dit wel erg ver gaan en stelde aan de minister van Binnenlandse
Zaken voor om een soepele houding ten opzichte van deze dienstplichtontduikers aan te nemen. In
1824 diende hij een verzoek in om het bewijs tot voldoening aan de nationale militie voor de lichting
1814 te laten verjaren. Het nut van een dergelijk bewijs ontkende hij niet, maar ‘het is ons altoos
toegescheenen dat de plichtschuldigen der ligting van 1814 ten deeze eenige meerdere toegevenheid
vorderd, dan die van latere jaaren, daar deeze een eerste en algemeene ligting menschen betrof die
reeds toen (in 1814) de ouderdom van bijna 45 jaar hadden bereikt, en deeze meerdere toegevelijkheid
hoe langer hoe meer dringend behoeft, daar veele goede zedelijke menschen op eene onwettige wijze
aan elkander verbondend, het huwelijk ontwijken, omdat de vrees van als nalatige aan de militie van
1814 te worden ontdekt hen doet schroomen door eene wettige verbintenis hunne gewetensrust en
huiselijk geluk te vestigen welke omstandigheid meermalen is gebleken, en reden tot beklagen heeft
opgeleverd bij het bezoeken der huisgezinden door de leeraren des gemeentes’.424
Na deze eerste jaren van de militiewetgeving moest eenieder die tot een huwelijk op veertigjarige
leeftijd geen bewijs van voldoening aan de militiebepalingen kon overleggen hemel en aarde bewegen
om de autoriteiten te overreden.425 Zo was de tweeëndertigjarige F.J. de Beer uit Ridderkerk in 1864
gedwongen zijn trouwfeestje op de lange baan te schuiven. Hij kon volgens eigen zeggen geen bewijs
van voldoening aan de militieplicht overleggen omdat hij in zijn militieplichtige jaren 1852-1856, in
het vlak over de grens in Pruisen gelegen plaatsje Nordhorn had gewoond. Hij had geen getuigen. Zijn
ouders waren overleden en er was geen voogd voor hem benoemd. Voor de burgemeester en
wethouders van Ridderkerk waren de excuses van De Beer onvoldoende. Zij weigerden wegens gebrek
aan bewijs en getuigen in het huwelijk toe te stemmen. De Beer moest eerst een schriftelijke
bevestiging van de burgemeester van Nordhorn overhandigen of anders moesten twee met de zaak
bekende getuigen zijn verhaal kunnen bevestigen. De Ridderkerker bleek hier niet toe in staat. Hij
deed een laatste poging zijn huwelijk te redden door zich tot de koning te wenden. Naar aanleiding
hiervan ging de minister van Buitenlandse Zaken in arren moede zelf informeren bij zijn ambtgenoot
uit Pruisen.426 Het was niet te achterhalen of De Beer uiteindelijk zijn toestemming kreeg.
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Een ander voorval waarbij een voorgenomen huwelijk door misverstanden over dienstplicht op zich
liet wachten, vond plaats in Loosduinen. In 1863 wilde daar Gerardus Theodorus Kreffer met de
Voorburgse Gerarda Theresa Heemskerk trouwen, maar in eerste instantie mocht dat niet. Het bleek
bij de huwelijksaangifte namelijk dat Gerardus in 1858 een jaar te laat voor de nationale militie had
geloot. Hij werd als gevolg daarvan in januari 1863 als nalatige militieplichtige zonder loting alsnog
bij het vierde regiment infanterie ingedeeld. Zijn vader, Casper Theodorus Kreffer, ‘eigenaar eener
bouwmanswoning en landerijen op de Loosduinschenweg bij de tweede woning no 33’, was hevig
geschrokken en had ontheffing uit de dienst voor zijn zoon aangevraagd, maar dat hadden de
betrokken ministers van Oorlog en Binnenlandse Zaken geweigerd. Vader Kreffer besloot daarop een
nieuw verzoekschrift in te dienen met de vraag om alsnog een plaatsvervanger voor zijn zoon te
mogen stellen. Kreffer gaf toe dat zijn zoon in 1858 een jaar te laat voor de nationale militie was
ingeschreven, maar dat was ‘noch door de adressant, noch door het gemeentebestuur van Loosduinen
opgemerkt’. Zoon Gerardus had tijdens de loting in 1858 een hoog nummer getrokken, waardoor hij
niet in dienst hoefde. Vijf jaar lang was de vergissing van de te late inschrijving niet ontdekt en zij was
misschien nooit aan het licht gekomen als de zoon geen huwelijk had willen aangaan. Vader Kreffer
vroeg alsnog een plaatsvervanger te mogen stellen: ‘Deze ongelukkige omstandigheden sluit de
blijvende en hoopvolle toekomst van des adressants zoon en diens beminde, zo niet voor immer, dan
toch voor een lange tijd, en is voor de jongelieden zowel als voor de wederzijdse familiën een
grievende teleurstelling, te grievender nog dewijl hier aan de wettelijke verpligting hoezeer dan ook te
laat, is voldaan, zonder dat daarbij in het minst aan opzettelijk verzuim kan worden gedacht’. Het
gemeentebestuur en de commissaris van de Koning ondersteunden het verzoek. Zij hadden succes: op
29 april 1863 kon het huwelijk toch nog redelijk snel worden gesloten.427
De huwelijksvoorwaarde was het meest gevreesd onder jonge miliciens die nog voor hun definitief
afzwaaien met een zwangerschap werden geconfronteerd. Er zijn in de archieven veel verzoekschriften
terug te vinden van miliciens die vanwege een ongewenste zwangerschap zo snel mogelijk wilden
trouwen en voor wie door de huwelijksvoorwaarde uit de militiewet vervelende vertraging dreigde. Zo
was Arie Bevervoort uit Maarssen in 1840 militieplichtig, maar hij had vrijstelling gekregen omdat hij
enig zoon was. Toch dacht Arie niet te kunnen trouwen omdat hij niet aan zijn militieverplichting had
voldaan. Hij wilde in het huwelijk treden omdat: ‘hij een liefdehandel heeft met een zekere Johanna
Goedhart welke ten gevolge heeft dat zij is bezwangerd, en deshalve alle bepalingen bij de wet bepaald
afwachtende zijnde, een onechte vrucht zal geboren worden, daar dezelve zwangerschap zeer nabij de
ontbinding is. Het is dienvolgens dat de adressant met eerbied doch met schaamte komt tot Uwe
Majesteit! Smeekend verzoekend om dispensatie van de daarop gestelde verordeningen, ten einde
zooveel mogelijk de misdragingen van beide te herstellen’.428 In dit geval liep de zaak met een sisser af
omdat Arie niet goed op de hoogte was van zijn vrijstelling.
Eenzelfde soort misverstand deed zich voor met de negentienjarige Jacob Dekker uit Krommenie. In
1853 had hij haast met het aangaan van een huwelijk omdat: ‘hij in de treurige noodzakelijkheid
verkeert zoo spoedig mogelijk een huwelijk aan te gaan, met mejufrouw Trijntje van Vliet, alhier,
teneinde daardoor nog voor zoo veel mogelijk hare eer te redden, en hare geheele familie niet te
compromitteren (…) Dat het echter dringend noodzakelijk is het huwelijk zoo spoedig mogelijk, ja
ware het mogelijk binnen twee maanden te doen plaatsvinden’. Hij vreesde geen certificaat van
voldoening op de nationale militie te kunnen krijgen omdat hij alleen was ingeschreven voor de militie
en de loting nog moest plaatsvinden. Een vrees die achteraf niet terecht bleek. De commissaris van de
Koning in Noord-Holland berichtte de burgemeester van Krommenie dat Jacob voor het huwelijk de
speciale toestemming van de koning niet nodig had.429
Met de verlofganger Lodewijk Keizer lag het anders dan in de vorige twee gevallen. De vader van zijn
zwangere vriendin, de timmerman E.H. de Vries, probeerde in dit geval als uitvlucht alsnog van het
remplaçantenstelsel gebruik te maken. Hij verzocht in 1846 een plaatsvervanger te mogen stellen voor
Lodewijk om ‘het lot van mijn eenigste kind te doen herleven om door een wettig huwelijk nauwer aan
elkander verbonden te mogen worden, daar zij reeds eenige dagen in het moederbed ligt en als zodanig
door deze val in oneer moet blijven voortleven. Indien Uwe Majesteit het verzoek van haar braave
427

Ibidem, nr. 3427, verzoekschrift bij brief commissaris van de Koning in Zuid-Holland 11 maart 1863. En aanvullende
genealogische gegevens via internet: http://www.jjw-la-grand.nl/genealogie/getperson.php?personID=I1.890&tree=1.
428
Ibidem, nr. 3126, verzoekschrift 9 december 1839 bij brief Gedeputeerde Staten 14 januari 1840.
429
Ibidem, nr. 3306, verzoekschrift 27 januari 1853 bij brief commissaris van de Koning in Noord-Holland 2 februari 1853.

[198]

vader en moeder en fatsoenlijke familie om haar nootlot te doen verzachten het ootmoedig moge
behagen, mijne dochter met naame Zwaantje, een bedrogen braaf meisje te eeren, ’t welk doende zij
nooit zal vergeten dat Zijne Majesteit haar redder is geweest’. Of het noodlot van Zwaantje inderdaad
is verzacht, is niet bekend. Het advies dat de gouverneur aan de Minister van Binnenlandse Zaken was
in ieder geval positief. Hij vond het belangrijk dat een kind dat in onecht was verwekt, als wettig zou
kunnen worden erkend. 430
Dienstplichtigen en hun aanstaande echtgenotes kregen op twee manieren vroeg of laat met de
huwelijksvoorwaarde van de militiewet te maken. Bij het aangaan van een huwelijk moest iedere man
tot zijn veertigste jaar een verklaring kunnen overleggen waarin stond dat hij aan de bepalingen van de
dienstplicht had voldaan. Het huwelijk was daarmee een belangrijk controlemiddel voor de overheid
op naleving de militiewetten. De voorwaarde kon leiden tot misverstanden, ongemakken en uitgestelde
huwelijken, maar bracht daarmee niet een dergelijk hinderlijke inbeuk op het persoonlijk leven als de
tweede voorwaarde die de autoriteiten stelden: milicien-verlofgangers moesten wachten met trouwen
tot zij bijna waren afgezwaaid. Het percentage buitenechtelijke kinderen dat in de negentiende eeuw
werd geboren, zal er zeker van zijn gestegen. De autoriteiten hadden weinig mededogen met de jonge
vaders. Zij wilden dienstplichtige militairen zonder band met een echtgenote of kinderen. De kans was
immers groot dat een getrouwde milicien die in de dienstijd overleed een gezin achterliet dat in de
plaatselijke armenzorg zou belanden. Daarnaast kan voor de autoriteiten hebben meegespeeld dat zij
de impact van het overlijden van een getrouwd militair met kinderen op zijn omgeving vreesden: een
dergelijk leed zou de populariteit van de dienstplicht zeker niet ten goede komen. Bovendien zullen de
autoriteiten niet ongevoelig zijn geweest voor de gedachte dat een gehuwd soldaat met zijn gezin
bewust of onbewust in zijn achterhoofd eerder geneigd kon zijn gevaar te ontwijken
De huwelijksvoorwaarde is de laatste van de belemmeringen uit de militiewet die in deze studie is
beschreven. De overheidsbemoeienis in de vorm van deze militiebepaling kon zorgen voor ongemak,
misverstanden en vertragingen bij huwelijken. Het bleek hier niet de enige militiebepaling die de
dienstplichtige en zijn omgeving als hinderlijk konden ervaren. De ongemakken en beperkingen van
de dienstplicht waren voor iedereen voelbaar vanaf de eerste oefening in de kazerne tot het afzwaaien
vijf jaar later en ze bepaalden de persoonlijk factoren die konden leiden tot een negatieve of
afwijzende houding ten opzichte van de dienstplicht. Alle jongens die vijf jaar in de militie dienden,
ervoeren gedurende deze periode binnen en buiten de kazernemuren op de een of andere manier wel
een negatief aspect van de dienstplicht. Voor de ene dienstplichtige wogen de bezwaren zwaarder dan
voor de ander. De verschillen hingen samen met de persoonlijke achtergrond van betrokkenen in
combinatie met de aspecten van de dienstplicht waar ze mee in aanraking kwamen. Voor sommige
dienstplichtigen was het idee van de (vermeende) ongodsdienstige kazerne een kwelling, ook waren er
die opzagen tegen het leven tussen soldaten met hun ruwe en ongemanierde imago, anderen hadden
meer moeite met de economische gevolgen van de dienstplicht omdat zij hun baan moesten opzeggen,
of hun opleiding op de lange baan moesten schuiven en voor een volgende groep kon het verbod om te
trouwen of te emigreren ernstige consequenties hebben. In veel gevallen ging het om een combinatie
van ongemakken. Hoe meer kwalijke gevolgen de lotelingen en zijn omgeving in hun dagelijks leven
van de dienstplicht verwachtten, des te groter was de kans op een afwijzende houding ten opzichte van
het vooruitzicht om onder de wapens te moeten, die vervolgens kon leiden tot pogingen om buiten de
kazerne te blijven.

430

Ibidem, nr. 3235 verzoekschrift E.H. de Vries 13 november 1846.

[199]

Hoofdstuk 8. Slotbeschouwing
De dienstplicht die de Fransen introduceerden was een voor de Nederlandse bevolking nieuwe en
onbekende vorm van staatsinmenging. De verplichting had een nationale reikwijdte, werd met
wettelijke dwang van bovenaf opgelegd en had vrijheidsbeperkende gevolgen voor het persoonlijk
leven. De jongens die de pech hadden een laag nummer te trekken, werden weggerukt uit hun
vertrouwde omgeving om in onbekende oorden tot soldaat gedrild te worden voor een buitenlandse
vorst die de ene na de andere oorlog uitvocht. Aanvankelijk was er veel actief verzet tegen de
dienstplicht in de vorm van bijvoorbeeld conscriptierellen en desertie en ook na de komst van Willem I
bleef in het eerste jaar 1814 het protest groot omdat de koning de dienstplicht van Napoleon in iets
gewijzigde vorm handhaafde. Tijdens lotingen in dat jaar uitten deelnemers hun ongenoegen onder het
genot van de nodige drank en onder begeleiding van veel lawaai en muziek. Opvallend was dat de
autoriteiten in hun rapportage over de lotingen in dat jaar tegelijkertijd berichtten over protest tegen
die andere belangrijke staatsverplichting: centrale belastingen.
Hoewel ook na 1814 de loyaliteit van de gemiddelde burger in eerste instantie bij zijn familie, regio of
religie bleef liggen en niet bij de belangen van de staat, traden er in de loop van de negentiende eeuw
wel belangrijke veranderingen op in de relatie tussen de staat en zijn burgers die van invloed waren op
deze in beginsel negatieve grondhouding. Gedurende de eeuw raakten staat en samenleving steeds
hechter met elkaar verbonden en in samenhang hiermee veranderde het karakter van de dienstplicht
voor de Nederlandse burgers. Dit proces kende twee kanten.
Enerzijds drong de staat met de verplichting in het leger te dienen van bovenaf steeds dieper door in
het dagelijks leven van zijn burgers. Ieder jaar opnieuw kwamen lichtingen jonge lotelingen tot in alle
uithoeken van het land in aanraking met deze verplichting die belangrijke gevolgen had voor hen en
hun omgeving. Hoewel de reactie van de burgers op deze staatsinmenging in eerste instantie afwijzend
was, ontstond bij de landelijke overheid en legerleiding een groeiend besef dat de dienstplicht
belangrijk kon zijn als instrument van natievorming, zelfs als die met tegenzin werd vervuld. Zij
hoopten de kloof tussen de staat en burger te verkleinen door meer aandacht te besteden aan de zorg en
het onderwijs van de jonge toegankelijke rekruten die ver van huis tussen leeftijdgenoten uit andere
streken verbleven. Daarnaast beïnvloedden maatschappelijke ontwikkelingen buiten de invloedssfeer
van staat en legerleiding indirect het leven van de dienstplichtigen. Zo kwamen er als belangrijk
gevolg van de verzuiling militaire tehuizen die ontspanningsmogelijkheden boden aan katholieke en
protestantse rekruten. Bovendien maakten nieuwe technologische ontwikkelingen als de komst van de
trein, tram en fiets het makkelijker om verlof te nemen en gaven de aanleg van riolering en
waterleiding het uitbreken van epidemieën in de dichtbevolkte kazernes minder kans.
Anderzijds droeg de manier waarop het dienstplichtmodel functioneerde bij tot een grotere
betrokkenheid van onderaf van de burgers bij de staat. De ontmoeting die jaarlijks tussen burger en
staat plaatsvond tijdens de verschillende rekruteringsstadia en tijdens het verlof buiten de kazerne,
maakten de staat voor de burger zichtbaar en tot een minder abstract fenomeen. Daarnaast zorgden de
van bovenaf doorgevoerde hervormingen ervoor dat de jonge rekruten hun diensttijd in de kazerne
minder enkel ondergingen als een oefening als soldaat in dienst van de staat. Zij kwamen naast hun
dagelijkse militaire routine ook in aanraking met zaken als lezen, schrijven, vaderlandse geschiedenis
en maakten kennis met andere gewoonten en streken. Het waren vaardigheden die zij goed konden
gebruiken bij hun terugkeer in de zich moderniserende burgermaatschappij. Op deze manier bracht de
dienstplicht van onderaf het groeiende gevoel van verbondenheid met de Nederlandse staat waar
overheid en leger van bovenaf hun beleid op richtten. In deze studie ging de belangstelling uit naar
deze twee kanten van dezelfde medaille, die in het verlengde lagen van de door Knippenberg en De
Pater in hun studie over de eenwording van Nederland beschreven wisselwerking tussen
modernisering en voortgaande vervlechting van staat en maatschappij.
Uit de voorgaande hoofdstukken bleek dat de weerstand tegen de dienstplicht na 1814 al snel niet
gewelddadig was, maar een lijdzaam karakter kreeg. Lotelingen en hun omgeving die zich verzetten,
deden dat niet langer openlijk met geweld: vertegenwoordigers van de overheid als burgemeesters en
militiecommissarissen bleven buiten schot, en leuzen tegen het bewind werden niet langer geroepen.
De afwijzende houding van Nederlandse burgers ten opzichte van de dienstplicht uitte zich vanaf dat
jaar vooral in de verzoekschriften die zij schreven, in de pogingen die zij ondernamen om buiten de
dienst te blijven en in de populariteit van het remplaçantenstelsel, maar ook in het belang dat zij
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hechtten aan een goede gang van zaken rondom het rekruteringsproces waardoor geen jongens ten
onrechte in de kazerne zouden belanden. Dat bleek vooral tijdens de loting, een gebeurtenis waarvan
de betekenis in de vorige eeuw in de vergetelheid is geraakt, maar die brede lagen van de negentiendeeeuwse bevolking in beweging bracht. Zo stelden de autoriteiten een strikte regelgeving op om
argwaan te voorkomen onder de vele lotelingen en omstanders die de handelingen rondom de trekking
van de nummers met argusogen volgden. Er vond tijdens deze gebeurtenis dan ook nauwelijks
grootschalige fraude plaats. In een eeuw waarin bijgeloof nog populair was, vertrouwden veel
deelnemers liever op bovennatuurlijke krachten. Toch waren de lotelingen niet altijd even onschuldig,
het kwam voor dat zij ten eigen faveure probeerden de loting in de war te sturen om zo een naloting uit
te lokken.
Lotelingen kwamen vrijwel altijd persoonlijk hun nummer trekken en waren daarbij nogal eens onder
invloed van de nodige alcohol. Ook de omstanders, buren vrienden en familieleden raakten volgens
getuigen en publicaties uit die tijd vaak beneveld en wachtten de uitslag zenuwachtig af. De oorzaak
van de spanning lag in de hoop een laag nummer te trekken waardoor minvermogende lotelingen niet
hoefden op te komen en de gegoeden onder hen geen dure remplaçant hoefden te stellen. De alcohol
werd gedoogd omdat de gebeurtenis zich niet alleen ontwikkelde tot een spannende en opwindende
aangelegenheid, maar ook tot een rite de passage, een overgangsritueel dat het afscheid van de
adolescentiejaren markeerde. Misbruik van sterke drank, andere buitensporigheden als vechtpartijen of
schaamteloos flirten met meisjes, moesten de angst voor het nieuwe onbekende leven in de kazerne
maskeren en werden eerder geaccepteerd dan op andere dagen. De loting groeide op deze manier uit
tot een soort kermis. Hoewel de gebeurtenis niet cyclisch was voor de deelnemers, die immers slechts
eenmaal in hun leven een nummer trokken, bleek de dag door alle opwinding, drank en medeleven
vooral voor de bewoners van het platteland een jaarlijks ijkpunt, dat voor lotelingen en omstanders de
saaie realiteit van de dagelijkse sleur voor even doorbrak. De lotingsdagen, met alle gebruiken
daaromheen en het vele volk dat daarbij op de been was, gaven de dienstplicht een opvallende plaats in
het dagelijks leven. Ook hielpen ze door hun jaarlijkse regelmaat en rituelen bij de aanvaarding van de
lotgevallen van de deelnemers, die een nieuwe fase in hun leven tegemoet traden.
Het ging na 1814 bij de lotingen vooral om symboliek en vermaak, maar toch bleven de autoriteiten op
hun hoede voor vernielingen, vechtpartijen en openbare dronkenschap. Daarnaast groeide in de laatste
decennia van de negentiende eeuw hun zorg over het gedrag van de lotelingen onder invloed van
maatschappelijke ontwikkelingen als een burgerlijk beschavingsoffensief, met zijn nadruk op zaken als
vaderlandsliefde, gehoorzaamheid en zelfbeheersing, en de opkomst van het orthodox protestantisme
dat grote waarde hechtte aan traditionele christelijke opvattingen. Bovendien gaf de Drankwet van
1881 de autoriteiten een instrument in handen om excessief alcoholgebruik tegen te gaan. Een
bijkomstige politieke reden voor de groeiende overheidsbemoeienis lag in de opkomst van het
socialisme. Vanaf ongeveer 1870 lieten de socialisten tijdens de lotingsdagen in de grote steden steeds
luidruchtiger van zich horen en probeerden ze de uitgelaten stemming in hun voordeel om te buigen.
Hoewel er in deze steden door de colportage en andere propaganda sprake was van spanningen en
ongeregeldheden, bleven de socialistische manifestaties beperkt van omvang en kwam het nergens tot
grote ordeverstoringen. De aanhang van de socialisten op het platteland, waar de lotingen de
gemoederen het meest bezighielden, was daarvoor te gering.
Het vervolg op de lotingsdagen gaf eenzelfde beeld te zien. Tijdens deze ontmoetingen tussen staat en
burgers bleken eveneens negatieve gevoelens over de dienstplicht, terwijl ze er ondertussen ook toe
bijdroegen dat de dienstplicht in het dagelijks leven haar onvermijdelijk karakter kreeg. Met
onvermijdelijk wordt hier de confrontatie van de burgers met de rekruteringsmachine van de staat
bedoeld en niet de onontkoombaarheid van de dienstplicht: lotelingen probeerden er per slot van
rekening onder uit te komen, kregen vrijstellingen of hadden de mogelijkheid van vervanging. Ieder
jaar opnieuw speelde het rekruteringsproces een essentiële rol omdat de staat slechts een beperkt deel
van de beschikbare jongens voor de dienst in de nationale militie opriep: de dienstplicht mocht het
beroepselement van het leger niet te veel op de achtergrond stellen en zeker niet te duur zijn.
Bovendien was het motto van het parlement, dat op het terrein van de dienstplicht een grote vinger in
de pap had, dat de dienstplichtlast niet zwaarder op de bevolking mocht drukken dan strikt
noodzakelijk was. Het gevolg was dat onder de negentiende-eeuwse militiewetgeving over het
algemeen ongeveer een derde van een jaarlichting daadwerkelijk de gang naar de kazerne maakte,
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terwijl in laatste decennia van de eeuw het percentage dienstplichtigen door de bevolkingstoename
zelfs naar vijfentwintig procent daalde.
De ongelijke verdeling van de dienstplichtlast was niet alleen een fenomeen uit de negentiende eeuw.
De kans om zelfs als goedgekeurde jongen buiten de dienst te blijven was groot, maar ook in het
twintigste-eeuwse Nederland zou het nooit zover komen dat alle geschikte jongens daadwerkelijk
werden opgeroepen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog leek het die richting op te gaan.431 Maar de
jaarlijkse lichtingen in het Interbellum, de periode tussen de twee wereldoorlogen, waren met
hoogstens 19.500 man weer relatief klein, wat opnieuw leidde tot sociale ongelijkheid. Bovendien zou
bij de mobilisatie in 1939 blijken dat vele ongehuwde jongeren de dans ontsprongen, terwijl talrijke
huisvaders werden gemobiliseerd.432 Na de Tweede Wereldoorlog verdwenen de geluiden over sociale
onrechtvaardigheid niet. In 1979 schreven de minister en staatssecretaris van Defensie bijvoorbeeld
een brief over het dienstplichtbeleid aan de Tweede Kamer waarin ze onderstreepten dat de
ongelijkheid van de dienstplicht als een onbevredigende situatie werd ervaren.433 Uiteindelijk was de
ongelijke verdeling van de dienstplichtlast, het aantal jongens dat niet hoefde te dienen werd in de
jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw steeds groter, een van de redenen om de dienstplicht in
1997 op te schorten.434 Tijdens de bijna tweehonderd jaar van haar bestaan worstelden politici en
beleidsmakers met het dilemma tussen goedkope, efficiënte en niet te zwaar op de bevolking
drukkende, beperkte dienstplicht, en de onrechtvaardige verdeling van de dienstplichtlast die dat met
zich meebracht.
De beperkte dienstplicht was dus van alle tijden, maar de verhouding tussen wel en niet
dienstplichtigen lag in de negentiende eeuw door de dienstvervanging verhoudingsgewijs wel erg
scheef. Knippenberg en De Pater benadrukten dat de beperkte jaarlijkse lichtingen en dienstvervanging
afbreuk deden aan de rol die de dienstplicht in de negentiende eeuw speelde als instrument van
eenwording.435 Dit onderzoek bevestigde gedeeltelijk hun standpunt, maar toonde ook andere krachten.
Het negentiende-eeuwse dienstplichtmodel bleek een ambivalent karakter te hebben. Enerzijds was de
dienstplicht beperkt en bracht zij uiteindelijk weinig burgers in de kazerne. Er ontbrak daardoor een
dienstplichtmoraal: dienstplichtontduikers en jongens die zich lieten vervangen werden door hun
omgeving nauwelijks gecorrigeerd op basis van vaderlandsliefde of onderlinge solidariteit. Anderzijds
waren veel burgers wel betrokken bij de verschillende rekruteringsstadia van het dienstplichtmodel.
Deze ontmoetingen tussen staat en burger droegen bij tot een zekere gewenning aan de dienstplicht. In
de voorgaande hoofdstukken bleek iedere keer opnieuw het belang van deze ambivalente werking van
het dienstplichtmodel voor de beleving van de dienstplicht. Door de beperkte lichtingen bleef de
kazerne voor vele burgers onbekend en gevreesd, terwijl zij tegelijkertijd vertrouwd raakten met de
dienstplicht door de pregnante rol die de rekruteringsstadia speelden in hun dagelijks leven.
De beperkte jaarlijkse lichtingen hadden een negatieve invloed op de betekenis van de negentiendeeeuwse dienstplicht voor het proces van eenwording. Maar hoe zat dat eigenlijk met de
dienstvervanging? In tegenstelling tot de beperkte dienstplicht, was het remplaçantenstelsel wel een
typisch negentiende-eeuws fenomeen, dat jonge lotelingen de mogelijkheid bood voor veel geld onder
de dienstplicht uit te komen. De dienstvervanging had voor de dienstplicht als instrument van
nationale integratie vooral een nadelige invloed op het cultiveren van een dienstplichtmoraal, maar de
vervanging op zich was minder kwalijk dan op het eerste gezicht misschien lijkt. De plaatsen van
zonen van ouders uit hogere milieus werden ingenomen door nummerverwisselaars met de
dienstplichtige leeftijd en steeds jonger wordende plaatsvervangers, die in verband met de
landbouwcrisis steeds vaker van het platteland kwamen. Veel van deze remplaçanten hadden, net als
de dienstplichtigen die voor hun nummer opkwamen, bij hun terugkeer in de samenleving vaak voor
het eerst kennisgemaakt met de stad, leeftijdgenoten uit andere streken en met de kazerne als ‘school
der natie’. Bovendien hadden zij jongens vervangen die voor een belangrijk deel afkomstig waren uit
de welgestelde, calvinistische en stedelijke kringen, die in de woorden van Knippenberg en De Pater
een grotere verbondenheid met het vaderland kenden dan jongens uit de lagere milieus. Op deze
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manier beschouwd had de dienstvervanging eerder een positieve dan negatieve invloed op het proces
van nationale integratie.
Het door de staat ontworpen dienstplichtmodel beïnvloedde het dagelijks leven en zorgde voor een
ontmoeting tussen burgers, staat en krijgsmacht. De militair historicus John Keegan stelt in zijn boek A
history of Warfare, dat de werking van de negentiende-eeuwse dienstplicht zelf de belangrijkste
drijvende kracht was in het veelomvattende proces van haar aanvaarding. De wortels lagen bij de
Franse Revolutie die met zijn gelijkheidsideaal en gewapende burgers in het Europees bewustzijn het
idee had doen postvatten dat de dienstplicht van een man een niet minder burger maakte. De
herinnering aan vervlogen tijden met geronselde soldaten uit de laagste regionen van de maatschappij,
die vaak tegen wil en dank dienden, maakte langzaam plaats voor een positiever beeld over de
dienstplichtige soldaten. Zo werd het leger in de volksmond steeds vaker genoemd als de plek waar
jongens man werden en als een door de overheid geschapen mogelijkheid om de horizon te
verbreden.436 In deze studie bleken voor Nederland soortgelijke ontwikkelingen als door Keegan
beschreven. Een verschil was wel dat Napoleon de dienstplicht in Nederland laat invoerde. Onder hem
had dwang de plaats ingenomen van de democratische idealen uit het begin van de Franse Revolutie.
Daartegenover stond dat de Nederlandse bevolking niet onbekend was met het fenomeen
burgersoldaat. De burgerkorpsen uit de patriottische tijd hadden al democratische aspiraties verdedigd
voordat in Frankrijk de revolutie uitbrak. De verplichte krijgsdienst van Napoleon was allerminst een
opvolger van deze vrijwillige burgerbewapening. Maar de bescheiden en gedwongen lichtingen
manschappen die onder hem en daarna onder de Oranjevorsten jaar na jaar daadwerkelijk hun militaire
training ondergingen, maakten de dienstplicht door hun permanente karakter op de lange duur een
onafwendbaar onderdeel van het dagelijks leven. Daarnaast waren er in de loop van de eeuw militaire
incidenten die zorgden voor een intensievere ontmoeting tussen burgers en dienstplichtigen dan in
vredestijd. Het belangrijkste incident was het conflict met België, dat niet alleen leidde tot de
Tiendaagse Veldtocht, maar ook gedurende bijna tien jaar verschillende lichtingen dienstplichtige
soldaten uit het hele land langs de zuidgrens gemobiliseerd hield. De mobilisatie tijdens de FransDuitse oorlog was door haar korte duur van minder belang. Maar ook in de zomer van 1870 bepaalden
dienstplichtige soldaten twee maanden lang sterker dan anders het straatbeeld.
De betekenis van de dienstplicht voor het proces van nationale integratie moet ondanks de beperkte
jaarlijkse lichtingen en mogelijkheid van vervanging dus niet worden onderschat. Dat laat onverlet dat
het evident was dat de dienstplichtige jongen tot een minderheid onder zijn leeftijdsgenoten behoorde.
De uitdaging om aan de verplichting te ontsnappen was daardoor groot. Hoe meer mogelijkheden er
waren om buiten de kazerne te blijven, des te vanzelfsprekender was het om er gebruik van te maken.
Vooral de keuringen lijken, net als bij de generaties uit de jaren zestig en zeventig van de twintigste
eeuw, populair te zijn geweest. Maar ook het bewust achterwege laten van een registratie in
plaatselijke inschrijfregisters werd vooral in de eerste decennia van de militiewetgeving nogal eens
uitgeprobeerd. Er was een aantal lotelingen dat de grenzen van het toelaatbare opzocht en trachtte de
autoriteiten op een vals spoor te zetten door gebreken te simuleren of te verergeren en
familieomstandigheden uit te vergroten In sommige gevallen deinsden ze zelfs niet voor terug
ingrijpende pogingen als zelfverminking of het omkopen van artsen.
Kan aan de hand van het aantal en de vorm van de gekozen ontsnappingsroutes iets gezegd worden
over een in de loop der tijd minder negatieve houding van de Nederlandse bevolking ten opzichte van
de dienstplicht? De veronderstelde afname van opzettelijk vergeten inschrijvingen, het verdwijnen van
meldingen over zelfverminking, de geleidelijke daling na 1831 van het aantal onbrekende
manschappen per provincie in de verslagen van de afloop van de lichtingen voor de nationale militie
en het verminderde gebruik van het huwelijk als vrijstellingsgrond, geven wel een voedingsbodem
voor de aanname dat er een afnemende behoefte bestond om aan een verblijf onder de wapenen te
ontsnappen. Maar dat is een veronderstelling waarvoor het hier bestudeerde bronnenmateriaal uit de
negentiende eeuw geen hard bewijs levert. Het aantal en de beweegredenen van de dienstplichtige
jongens die probeerden hun lot te ontvluchten zijn om een aantal redenen moeilijk te bepalen. Ten
eerste schreef een militiecommissaris of plaatselijk ambtenaar een bedriegerij die hij niet opmerkte
logischerwijs niet op. Ten tweede was er een groep lotelingen die zich ondanks tegenzin wel in zijn lot
schikte en uiteindelijk niets ondernam. Ook zij lieten geen sporen na. Ten derde waren er
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uitvluchtmogelijkheden, waarvan het huwelijk, de buitenlandse zeevaart en emigratie de belangrijkste
waren, die met dienstplichtontduiking te maken konden hebben, maar waarbij sociale, economische, of
in het geval van emigratie ook religieuze overwegingen, meestal het hoofdmotief vormden. Tenslotte
vergrootte de overheid in de loop van de negentiende eeuw zijn grip op het doen en laten van zijn
burgers door bestuurlijke en administratieve vernieuwingen, waar ook de deelnemers aan het
rekruteringsproces mee te maken kregen. Zij liepen daardoor sneller tegen de lamp of zagen er eerder
vanaf om de autoriteiten te misleiden.
De ontduiking van de dienstplicht lijkt in de loop der jaren te zijn verminderd, maar de koele houding
ten opzichte van de dienstplicht verdween nooit helemaal. De aanhoudende stroom verzoekschriften
die de plaatselijke besturen, de koning en centrale overheid ontvingen, de statische overzichten in de
jaarlijkse verslagen van de afloop van de nationale militie die het ministerie van Binnenlandse Zaken
verzorgde en het belang dat de negentiende-eeuwse burger bleef hechten aan het remplaçantenstelsel,
demonstreren dat veel Nederlands burgers tot het eind van de negentiende eeuw het liefst de
dienstplicht ontweken. Een dergelijke houding ten opzichte van de dienstplicht was niet iets
karakteristieks Nederlands. Bovendien was zij – net als de beperkte dienstplicht – niet een typisch
negentiende-eeuws verschijnsel. Ook in de twintigste eeuw werd de dienstplicht niet algemeen
aanvaard. Het groeiende aantal dienstweigeraars vanaf de Eerste Wereldoorlog, de dienstplichtigen die
weigerden te vechten tijdens de Politionele Acties in Nederlands-Indië, de populariteit van S5,437 de
vervangende dienstplicht vanaf de jaren zestig en de eerste soldatenvakbond, de in 1967 opgerichte
VVDM met zijn ludieke acties rond haardracht en groetplicht, spreken wat dit betreft boekdelen. Er
bestond wel een belangrijk verschil in het karakter van het verzet. De houding van de burger werd in
de twintigste eeuw in mindere mate bepaald door de invloed van de dienstplicht op de individuele
leefwereld, maar meer door een ideologische en politieke beleving die zich uitte in pacifisme,
antimilitarisme en bezwaar tegen nucleaire bewapening.438 In de negentiende eeuw speelden
ideologische of politieke denkbeelden daarentegen nauwelijks een rol, maar ging het vooral om
persoonlijke en praktische motieven. De negatieve houding lag bij de inbreuk die de dienstplicht
maakte op het dagelijks leven. De vele verzoekschriften om buiten de kazerne te blijven, tonen
ondanks de wetenschap dat zij meestal ten eigen faveure waren aangedikt, de verstrekkende gevolgen
die de dienstplicht vooral op economisch gebied kon hebben voor de toekomst van een loteling en het
gezin waartoe hij behoorde. Daarnaast bestond er bij veel burgers een vrees voor het onbekende
soldatenleven tussen de hoge muren van de kazerne. Deze ongerustheid werd door de schrijvers van
brochures en krantenartikelen in de strijd voor of tegen dienstvervanging vanuit tegenstrijdige
standpunten op zijn zachtst gezegd niet weggenomen. Het conflict tussen de moderniteit van de
eenheidsstaat en de traditionele samenleving van de burger bestond tot het einde van de negentiende
eeuw.
Ook na de diensttijd in de kazernes werd het doen en laten dienstplichtigen en hun omgeving
beïnvloed door de inmenging van de staat. De militiewetten bleken vrijheidsbeperkend op een aantal
belangrijke terreinen van het maatschappelijk leven. Zo moesten gelovigen hun principiële bezwaren
tegen geweld opzij zetten, werd de mobiliteit ingeperkt door verlofpassen en de eis dat een
verlofganger oproepbaar moest zijn voor inspectie of herhalingsoefeningen, mocht hij vijf jaar niet
zonder toestemming trouwen en moest hij bij het aangaan van een huwelijk bewijzen dat hij aan zijn
militieverplichtingen had voldaan. Het waren ongemakken die niet onopgemerkt aan de verlofgangers
voorbij gingen. Net als lotelingen tijdens het rekruteringsproces trachtten ook milicien-verlofgangers
de wetgeving te omzeilen door de grenzen van het wettelijk toelaatbare in eigen voordeel te benutten
zonder daadwerkelijk een overtreding te begaan. De herhalingsoefeningen tijdens de periode van vier
jaar die de dienstplichtige met verlof buiten de kazerne doorbracht, gaven hiervan een voorbeeld. De
minister van Binnenlandse Zaken kreeg veel verzoekschriften van verlofgangers of hun ouders om
voor herhalingsoefeningen verschoond te blijven, maar uiteindelijk bleven weinig milicienverlofgangers zonder toestemming van overheidswege thuis. Hetzelfde bleek bij de mobilisatie tijdens
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de Frans-Duitse oorlog 1870-1871 toen een flink aantal van de opgeroepen manschappen zich ziek had
gemeld, maar ten langen leste slechts 47 van de 12.500 verlofgangers het hadden gewaagd om zonder
geldige reden weg te blijven.
De landelijke autoriteiten waren voor een goede gang van zaken bij de oproeping van verlofgangers
voor de oefening en jaarlijkse inspecties afhankelijk van de medewerking van de provinciale en
gemeentelijke overheden. Maar niet alleen tijdens dit stadium, tijdens alle stadia van de uitvoering van
de militiewet waren lokale besturen belangrijk. De rol van de lagere overheden binnen het
negentiende-eeuwse dienstplichtmodel vertoont sterke overeenkomsten met de functie die
Knippenberg en De Pater hun toeschreven in het proces van politieke eenwording van Nederland. De
positie van de gemeenten was daarbij volgens deze sociaal-geografen tweeslachtig. Enerzijds vormde
ze het symbool van de lokale politieke autonomie en anderzijds waren ze voor de nationale overheid
een belangrijk hulpmiddel bij de ontplooiing van haar centraal gezag. De Gemeentewet van 1851
bracht weliswaar een uniformering van de plaatselijke bestuursstructuren binnen een nationaal
verband, die de gemeenten meer een verlengstuk van de staat maakten, maar aan de spanning tussen
lokale autonomie en het plaatselijke bestuur als onderdeel van de staat kwam hiermee geen einde.439
De verschillende militiewetten plaatsten gemeenten op het terrein van de dienstplicht in eenzelfde
kwetsbare maar eveneens machtige positie tussen staatsoverheid en de eigen plaatselijke bevolking.
Aan de ene kant moesten ze ervoor waken dat ze niet te opvallend de belangen van hun eigen burgers
vertegenwoordigden. Zo kreeg het gemeentebestuur in Den Haag een uitbrander van de koning toen
het een organisatie voor militievrijwilligers wilde opzetten die de loting in de stad overbodig zou
moeten maken. Het gemeentebestuur had teveel uit het oog verloren dat de koning een andere interesse
had. Hij zocht vooral vrijwilligers voor zijn staande leger. Aan de andere kant kon een plaatselijk
bestuur de eigen bevolking tegen zich in het harnas jagen door bijvoorbeeld de regelgeving te strikt uit
te voeren. Naast het laveren tussen de verschillende belangen, bracht het lokale karakter van de
militiewetgeving voor de plaatselijk overheden veel werk met zich mee. Dat leidde soms tot klachten
van bestuurders en ambtenaren, die blijkbaar weinig oog hadden voor de positieve kant van de drukke
werkzaamheden. Ze konden immers hun invloed op de gang van zaken rond de dienstplicht doen
gelden doordat de staatsoverheid voor een goede uitvoering van de wet voor een belangrijk deel
afhankelijk was van de medewerking van plaatselijke overheden en vooral van de organisatie en
toegankelijkheid van hun administratie. Naast mopperende plaatselijke bestuurders en ambtenaren
waren er dan ook die deze afhankelijke positie van de centrale overheid trachtten uit te buiten door
bijvoorbeeld met hun gedegen kennis van de wet de kansen van inwoners uit de eigen gemeente te
vergroten om buiten de nationale militie te blijven. Een uitgelezen mogelijkheid boden bijvoorbeeld de
verzoekschriften om vrijstelling, die vrijwel allemaal vergezeld gingen met een advies van het
betrokken provinciaal en plaatselijk bestuur.
De plaatselijke besturen hadden formeel via de wetgeving veel in de melk te brokkelen en daarnaast
bleek de plaatselijke bevolking op informele wijze invloed uit te kunnen oefenen. In het verlengde van
wat de in de inleiding geciteerde sociaal historicus Sleebe betoogde over het naast elkaar bestaan van
formele en informele sociale controle in het Groningse kleigebied, bleken ook bij de uitvoering van de
verschillende militiewetten beide vormen van sociale controle naast elkaar te bestaan. De autoriteiten
kregen dankzij het decentrale karakter van de militiewetgeving bij het opsporen van fraudeurs in niet
onbelangrijke mate steun van buren, dorpsgenoten of verre familie van verdachten. De ‘verklikkers’
kwamen meestal van het platteland, waar het verzuim van een jonge plaatsgenoot eerder werd
opgemerkt dan in het anonieme leven van de stad en de rechtstreekse gevolgen beter voelbaar waren.
Bij deze vorm van sociale controle onder het mom van het algemeen belang speelde eigenbelang de
belangrijkste rol. Het ging nauwelijks om het corrigeren van gedrag vanuit een vorm van
dienstplichtmoraal. Integendeel, veel van de bezwaarschriften over een verkeerde inschrijving, loting
of een vrijstelling, waren afkomstig van ouders die het nummer van hun zoon aan de beurt zagen
komen door het buiten de dienst blijven van een (vermeende) fraudeur. De plattelandsbevolking leefde
op dit terrein van het maatschappelijk leven blijkbaar niet zo harmonisch en idyllisch samen als
sommige romantici graag geloven. Het onderzochte bronnenmateriaal maakte niet duidelijk of het
aantal verzoekschriften in de lijn van Sleebe na verloop van tijd daalde. De talrijke bewaren tegen de
vrijstelling van plaatsgenoten in de archieven geven van het begin tot het eind van de negentiende
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eeuw geen daling te zien. Het is daarom niet aan te geven in hoeverre het verbeterde staatsapparaat
deze vorm van informele sociale controle overbodig maakte, wat overigens niets afdoet aan de
opmerkelijke rivaliteit tussen plaatsgenoten die de vele verzoekschriften over mogelijk gesjoemel aan
het licht brachten.
De minder welgestelde burgers bewandelden vooral de illegale wegen om onder de militiewet uit te
komen, en voor arm en rijk bestond er een grote legale kans om via loting of vrijstelling buiten de
kazerne te blijven. Alleen voor de meer bemiddelde burgers bleef er daarnaast nog de
dienstvervanging als belangrijk alternatief over. Als er een onderdeel van het negentiende-eeuwse
dienstplichtmodel was dat het eigenbelang belichaamde, dan was dat wel de dienstvervanging. In de
honderd jaar tussen Napoleon, die het privilege in het leven had geroepen om de elite buiten zijn
oorlogen en zodoende rustig te houden, tot het jaar dat Wilhelmina aan de macht kwam en een nieuwe
eeuw zich aandiende, bleef de mogelijkheid van vervanging in betere kringen een
vanzelfsprekendheid. Ook bij de bemiddelde burgers won eigenbelang het van de oproep van de staat
om voor volk en vaderland de dienstplicht te vervullen. Zij zagen vervanging niet als een
onvaderlandslievende daad. Hun zonen zouden in tijden van nood immers de wapens oppakken. Het
conflict met de Belgen, dat veel studenten op de been bracht die in eigen vrijwilligerskorpsen dienden,
was voor hen een bewijs. Maar in vredestijd oefenen met boerenknechten en arbeiders was een andere
zaak, die zij beneden hun stand achtten. Bovendien konden de vaak duur opgeleide jongen in hun ogen
moeilijk worden onttrokken aan de overheid of het bedrijfsleven. De beperkte vorm van dienstplicht
met dienstvervanging bevorderde een gebrek aan dienstplichtmoraal. De bevoorrechte groep kende
geen gewetensbezwaren ten opzichte van zijn directe omgeving die immers evengoed van het
remplaçantenstelsel gebruik maakte. Daarnaast zijn er in de archieven nauwelijks ambtelijke stukken
te vinden over afgunst bij de lagere bevolkingsgroepen over dit privilege. In de verslagen over
onrustige lotingen van militiecommissarissen werd de dienstvervanging bijvoorbeeld nooit als een van
de mogelijke aanleidingen genoemd. De vervangingen waren een onderdeel van het dienstplichtmodel
dat paste bij de negentiende-eeuwse standenmaatschappij: ‘waar íedereen zijn plaats kende’.
Bovendien waren deze minder welgestelde burgers politiek nog te onmondig en onwetend om
dienstplicht en algemeen belang op een lijn te stellen en vanuit die gedachte de vervanging als moreel
verwerpelijk te beschouwen.
De schema’s met de verdeling van de jaarlijkse percentages vervangingen over de verschillende
provincies lieten eveneens weinig zien van nationale gevoelens onder de welgestelde, stedelijke en
calvinistische burgerij. Zij toonden dat de vraag naar plaatsvervangers en nummerverwisselaars in het
noorden en westen van het land opvallend in tegenspraak was met het proces van nationale integratie
zoals dat door Knippenberg en De Pater is beschreven. In de armere provincies die buiten de
protestantse kern van het land lagen, bleek de bevolking eerder bereid de dienstplicht te vervullen dan
in de welvarendere, regeringsgetrouwe provincies. De tegenstelling demonstreert opnieuw dat
eigenbelang een belangrijker rol speelde op de vraagzijde van de remplaçantenmarkt dan nationaal
sentiment. Het aanstellen van een dienstvervanger werd in hogere kringen niet als moreel verwerpelijk
beschouwd en dat kwam mede omdat dienstvervanging niet was gestigmatiseerd tot een
onpatriottische daad. Voor de deelnemers op de vraagzijde van de remplaçantenmarkt waren
standsbewustzijn, economische of plaatselijke omstandigheden en ook juridische aspecten veel
bepalender voor hun handelen dan nationaal sentiment.
Gedurende de hele negentiende eeuw lijkt in dit gedrag, waarbij gevoelens van vaderlandsliefde
nauwelijks speelden, weinig verandering te zijn opgetreden: de jaarlijkse percentages vervangingen
daalden immers nauwelijks. Maar de percentages vertelden slechts een gedeelte van het verhaal.
Ontwikkelingen binnen de Nederlandse samenleving zorgden namelijk voor een professionalisering
van de particuliere bemiddelingsbranche en voor een stijgend aanbod van remplaçanten van het
platteland, die daardoor binnen het handbereik kwamen van een groeiende burgerlijke middenklasse.
De tussenhandelaren gingen zich organiseren en landelijk opereren dankzij een veranderende
regelgeving, de komst van een nationaal spoorwegennet en advertenties in landelijke en regionale
dagbladen die door een steeds groter publiek werden gelezen. Hun wervingsactiviteiten hadden succes
bij jongens die werkzaam waren in de op een lokale markt opererende nijverheid, die ten opzichte van
de grootschalige stedelijke industriële ondernemingen het onderspit dolf, maar vooral ook bij
boerenknechten die door de landbouwcrisis vanaf de jaren 1870 zonder (vast) werk kwamen te zitten.
De oude door het militair leven getekende en verdorven plaatsvervanger verdween, voor zover hij al
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had bestaan en geen verzinsel was van militaire en burgerlijke auteurs die tegen plaatsvervanging
waren, naar de achtergrond. De plaatsvervangers in de laatste decennia van de negentiende eeuw
waren veelal jonge ambachtslieden en boerenknechten die op de arbeidsmarkt in de knel zaten en in
een tijdelijk verblijf in het leger tegen een voor die tijd hoge vergoeding een voorlopige oplossing van
hun problemen zagen. Enerzijds bracht de professionalisering van de bemiddelingsbranche hen
makkelijk in contact met militiemaatschappijen en tussenpersonen. Anderzijds zorgde de ontsluiting
van het platteland dankzij verharde wegen, spoorwegen, het dagbladzegel en andere negentiendeeeuwse vernieuwingen ervoor dat de vrees voor het kazerneleven in de stad onder hen afnam. De
succesvolle werving van de vele jongemannen van buiten de steden, geeft daar althans een indicatie
van.
Naast deze ontwikkelingen die zich van binnenuit de remplaçantenbranche voltrokken, groeide ook de
aandacht van buitenaf voor wat zich in de loop der tijd tot het dienstvervangingsvraagstuk zou
ontwikkelen. Er ontspon zich een landelijk debat waar niet alleen het parlement en de pers, maar ook
bonden voor en tegen dienstvervanging aan deelnamen. Maatschappelijke ontwikkelingen als de
voortschrijdende democratisering en de komst van de massamedia zorgden voor een groeiende
belangstelling van een steeds breder publiek. Het debat werd niet enkel gevoerd door parlementariërs
en hoofdofficieren maar ook door politiek geëngageerde burgers en militairen die uit minder
welgestelde kringen afkomstig waren. Dit politieke gebakkelei over dienstvervanging was deels een
afspiegeling van de schoolstrijd en de tegenstellingen liepen dientengevolge vrijwel parallel aan de
scheidslijnen tussen liberalen en confessionelen die deze strijd kenmerkten. De protestanten en vooral
de katholieken vreesden de kazerne als late voortzetting van de openbare school waar de jeugd niet
binnen de eigen gezindte kon worden opgevoed, terwijl de liberalen de kazerne steeds sterker zagen
als kweekschool van nationaal besef en eendracht zonder godsdienstige verdeeldheid. De brede
aandacht voor het dienstvervangingsvraagstuk droeg op deze manier bij tot hervormingen van het
soldatenleven. Bovendien trad er in het verlengde van het debat een zekere politisering op van de
vraag over het vervullen van de dienstplicht. Er werden voorzichtig, en door de Dienstplichtbond van
De Savornin Lohman stellig, de eerste vraagtekens gezet bij het eigenbelang dat ouders bewoog om
een remplaçant te nemen: het traditioneel standsbewustzijn verloor terrein aan de groeiende
draagwijdte van de verantwoordelijkheden het moderne staatsburgerschap. De welgestelde jonge leden
van de bond beloofden elkaar zelf onder de wapens te gaan. In de jaren na de afschaffing van de
dienstvervanging zou die politisering van de dienstplichtvervulling zich verder ontwikkelen bij de
burgers die de persoonlijke dienstplicht ondergingen. Niet alleen werden pacifisme en
antimilitaristisme steeds vaker gronden om dienst te weigeren, maar ook groeide in steeds bredere
kring de overtuiging dat dienstplicht en stemrecht met elkaar samen gingen. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog was Nederland neutraal, maar desondanks vroeg de staat langdurige opofferingen van
zijn dienstplichtigen die op een enkele dienstweigeraar na hun taak vervulden. Een aantal jaren later
was het universeel stemrecht een feit.
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Summary
Fates and fortunes. Perceptions of conscription into military service by the Dutch population in the
nineteenth century.
In this study, the author examines perceptions by the Dutch population of the nineteenth century model
of conscription; it relies predominantly on primary sources. The core of this study is formed by
correspondence between citizens, public officials and administrators which was found in the archives
of the Dutch Ministry of the Interior and the provincial authorities. Much information on the attitude
of the population towards the state-enforced compulsion to enter military service can be found in the
numerous applications made by citizens for an exemption, but also in the reports written by lowerranking officials, who were in direct contact with the population, given the local character of the
legislation. The study is structured so as to gain a bottom-up understanding of perceptions of
conscription. It is an analysis from below, which seeks not to examine the nation as it was regarded by
the political and cultural elite, but rather the population which was the object of the thought and action
of that elite. The contents of this work are in line with the modern historical approach of the New
Military History, a historical movement that distances itself from classic historical writings, seeking to
emphasise the civil context of the military. Unique technical elements, such as battle, arms or
command, are less important than the context between the military aspects and political, economic,
social and cultural developments.
The two most important characteristics of conscription in the Netherlands of the nineteenth century
were its limited scope and the possibility to nominate a substitute to undertake the military service. A
contingent of conscripts variably represented between one-third and one-quarter of the annual cohort.
The state selected conscripts through a locally organised drawing of lots. The men who were selected
had the option to have someone else take their place in return for a large amount of money. The Dutch
conscription model was similar to that in most countries of mainland Europe and marked a transitional
period between standing armies of professional soldiers, which pre-French revolution monarchs used
to fight dynastic wars as they saw fit, and the massive armies of conscripts that would shape the image
of the First World War. In view of the modest number of conscripts, who could even choose to have
someone else take their place, nineteenth century conscription would at first glance appear to have
played only a marginal role in the life of society. In personal accounts from the period, e.g. in diaries
and autobiographies, but also in biographies of political or cultural figures written later, conscription is
rarely mentioned. However, further research shows that there is more to this than meets the eye.
Substitution has left us with a somewhat skewed picture. People from better social circles who could
write and publish rarely mentioned conscription in their writings, because the substitution option
meant that they were not affected by it. However, the perception of this thin upper stratum of the
population does not mean that conscription did not affect the lower strata of the population. Although
often exaggerated for obvious reasons, the many appeals made to stay out of military service show the
far-reaching consequences that conscription had on the daily lives of citizens. Furthermore, although
substitution meant that the elite could avoid conscription, the sheer amount of money that they were
prepared to pay for substitutions reveals how important it was considered in better social circles to be
spared from military service.
In the entire period from 1818 to 1898, the average national percentage of substitutions was 18.9
percent. In 1898, the last year in which substitution was possible, 18.4 percent of conscripts still
availed of the opportunity to appoint a substitute. The interest in the substitution system therefore
remained strong right until the end. In the wealthier provinces in the west and especially the north of
the country, the annual percentages were highest. ‘Serving the fatherland’ – in the sense of individual
fulfilment of military service – was at that time still a meaningless slogan. Protestants in the North and
West of the country felt most closely connected to the Dutch state, yet appointed the most substitutes
without much conscientious objection. In choosing whether to appoint a substitute, they were
motivated by economics and personal circumstances rather than by any nationalistic sentiment. Things
were no different in the south of the country. The population in the border province of Limburg, for
instance, had little connection with the fatherland – in fact, there was even an active separatist
movement for a number of years – yet it was here that the number of substitutions was lowest in
relative terms. While they undoubtedly felt a strong need to appoint a substitute, many citizens of
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Limburg simply did not have the means to do so. Limburg had the lowest income per head of the
population, a small middle class, agriculture practiced primarily by cotters and smallholders.
The percentages show a rather cold attitude nationally towards conscription among the better social
circles. The attitude of less well-to-do citizens, who could not afford to use the substitution option, was
no different. The dilemma between fulfilling military service for the fatherland and choosing for the
interests of your own family, community, profession, study or career was an issue across all strata of
nineteenth century society in the Netherlands. Everyone was affected by it regardless of whether they
belonged to the elite or were craftsmen, shopkeepers, farmers, labourers or jobless. In the minds of
citizens, self-interest was often paramount. Whether they were young, old, poor, wealthy, protestant,
Catholic, from Holland or from Brabant, personal circumstances were for many Dutchmen more
important than the state compulsion to serve the fatherland. The cause of the negative attitude of the
population was attributable to the fact that conscription encroached on the family lives of individuals.
In contrast to the twentieth century, ideological or political views scarcely had a role to play.
The conduct of candidates and their parents during the recruitment process shows how intensively
citizens were occupied with the question of whether an individual would honour his duty to do military
service. There were three stages to the recruitment process: enrolment in the militia registers, the
drawing of lots and the sittings of the militia council to decide on exceptions, for instance, on account
of a brother’s military service, an illness or being too short. The drawing of lots especially – an
occurrence whose significance has been forgotten in the past century – brought vast swathes of the
nineteenth century population to their feet. When the Netherlands became part of the French empire in
1810 and military service was introduced in the same year by Napoleon, the draws were seized upon
by participants and bystanders as a podium for protest against the compulsion to serve in the emperor’s
army. During the riots, which became particularly intense following the disastrous French military
campaign in Russia, there were some deaths. After the early years of revolt, after the defeat of
Napoleon, the Dutch authorities remained wary of destruction, fighting and public drunkenness, but
later in the century the participants were primarily motivated by amusement. With the exception of
some mischief by a number of socialists in the large cities from around 1870, political motives
scarcely played a role any more.
Conscripts from the middle and lower segments of society drew their lots in person. During and after
the draw, alcohol was imbibed in quantities. According to witnesses and publications of the time, the
conscripts drank away their sorrows while those not selected shared their joy with neighbours, friends,
family and peers. The tension among the participants and bystanders was great. If a young man drew a
high number, not only would he be spared the draft, but he could offer himself as a substitute or, if
wealthy, would not need to spend money on a replacement. The alcohol formed the release valve for
the tension and was tolerated, because the event had not just developed into an exciting spectacle, but
had also become a rite of passage that marked the end of adolescence, the transition from boy to man.
Misuse of strong drink and other irregularities, such as fighting or flirting with girls, which
emphasised the transition, were accepted more than on other days. In this sense, the draw had almost
become a kind of village festival. Through all the excitement, drink and empathy, the day became an
annual reference point that interrupted the drab reality of every day not just for the young men
themselves, but also for the community.
To better understand how the occasion was perceived, this study paradoxically devotes some important
attention to conscripts who did not fulfil their military service. The extent to which they escaped
conscription in the course of the century and the methods they used create an impression of the
aversion that prevailed to the institute. Poor and rich alike tried to avoid it. Sons of well-to-do parents
made keen use of the substitution system. Young men from the lower social strata usually had to try
their luck using illegal methods. This form of draft dodging appears to be most widely used during the
compulsory enrolment which preceded the drawing of lots. In the nineteenth century, not everyone
knew their date of birth or the correct spelling of their name. Furthermore, the registry of births, deaths
and marriages was by no means a well-oiled machine in the early decades of the century. Conscripts
and their parents saw their opportunity and attributed their failing to one or both of these factors. In
1826, King William I of the Netherlands was unhappy about the slowness in various provinces with
which breaches of the Militia Act were brought before the courts. At his behest, the Minister for
Justice instigated a national survey which revealed that 113 of the 116 breaches that had occurred in
the current Dutch provinces related to non-enrolment in the militia registers. At other stages of the
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recruitment process, not so many excuses were available to wrong-doers: they were either caught or
they got away with it. During the drawing of lots, commotion – sometimes feigned – occurred, for
instance, concerning the spelling of surnames. However, the strict regulations and the many bystanders
watching the actions of the participants with the eyes of hawks meant that fraud hardly ever took place
at these events on any significant scale. In a century in which superstitions were still widely held,
many participants preferred to put their faith in the supernatural. The situation with medical
examinations was different again. In the reports of sittings of the examination councils, there were
rather many cases where conscripts tried to mislead the authorities by affecting illnesses or influencing
their height using trickery.
For the proper implementation of the detailed legislation, the state was to a large extent reliant on the
cooperation, organisation and accessibility of the provincial, but primarily the municipal authorities. In
implementing the legislation to combat draft dodging, they played a crucial, but vulnerable role. On
the one hand, it was up to local officials to ensure that they were not too obviously representing the
interests of their own citizens in their dealing with central government. They did have quite a lot of
autonomy. A perfect opportunity for influence by public officials was formed, for instance, by the
appeals for exemption, which were almost all accompanied by a recommendation from the relevant
provincial or local authority. On the other hand, a local authority could antagonise its own population
by being overly rigid in its implementation of the regulations.
Because of the decentralised nature of the militia legislation, central government and local authorities
won support from an unexpected corner in their attempts to combat fraud. The lower strata of the
population were involved in the recruitment cycles in all sorts of ways. They not only saw groups of
drunken conscripts pass by their houses each year, but in small communities they also experienced the
departure of a young community member into military service first hand. Social control was
particularly strong in the countryside, and everyone knew who had to do military service and who was
to stay at home. It was often the case that the authorities received assistance from community members
when men fraudulently tried to avoid the draft. Self-interest was again often an important motive.
Many of the objections to an erroneous enrolment, selection or exemption came from parents whose
sons had been selected because someone else had allegedly committed fraud to avoid conscription.
The intense sentiments that were observed during the recruitment process and the attempts to avoid
conscription during this process were not unique to the Dutch, and the description of these is not
intended to add any credence to the image cultivated for a large part by the Dutch media and by
academics that the Netherlands is a country with a unique tradition of pacifism and tolerance. The
history of the Netherlands is purported to be characterised by consultation, consensus (the ‘polder
model’) and a rejection of militarism and military power. Aside from the question of whether this is a
myth – since the Dutch Revolt against Spain in 1568 and independence in 1648, Dutch soldiers had
fought many wars at home and abroad – the Dutch population’s perception of conscription was by no
means unique in Europe. In the territories conquered by Napoleon, but also in his own France, he had
encountered protest, fakers and deserters. Later in the nineteenth century, the objections to conscription
were universal and citizens in other European countries, including those with a strong military tradition,
tried just as hard as the Dutch to find a way out of military service. The situations surrounding the
drawing of lots were also repeated in other countries. In neighbouring countries too, conscripts
adorned themselves in flowers, garlands and ribbons, and they pinned their numbered lots to their hats
before turning to drink. The perception of conscription and the changes that took place in the course of
the nineteenth century were not set in the nature of the people, but rather in gradually changing
conditions of legislation, which largely were the result of the relationship between the modernising
state and its citizens.
The young men who were selected during the recruitment process and who could not afford to pay for
a substitute were sent to barracks. The first exercise, the time that actually had to be spent in barracks,
was relatively short in comparison with other countries, varying in the nineteenth century from three to
twelve months. But this did nothing to reduce the fear of life as a soldier. In the press, literature and
brochures, a rather unanimous picture emerges of a rudimentary and monotonous existence in the
barracks and poor living conditions. There were scarcely any amusements for conscripts, who were at
the mercy and the whims of their superiors. From various political or religious points of view, authors
often gave negative accounts of life as a soldier.
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The system of substitution came under strong political pressure from around 1870, and both its
supporters and opponents used the ‘pernicious’ life in the barracks to lend extra credence to their
arguments. The supporters used this argument to justify substitution for cultured citizens, while
opponents used it to argue that its abolition would increase the regard with which society held the
army, thereby focusing more attention on the improvement of the rudimentary military life. The lives
of conscripts outside the barracks were actually not much better. Here prostitutes and publicans vied
for the uncorrupted young men's souls, who sought amusement outside the unhappy existence in the
barracks. Testimony from contemporaries is not always reliable, but each account does from its own
perspective shed some light on the poor image of life in the barracks. Furthermore, it must not be
forgotten that a broad population group read these accounts, from a growing number of workers
reading socialist newspapers to the bourgeoisie reading liberal periodicals. Brochures and newspaper
articles will have done nothing to allay parents’ fears of the unknown, corrupt life in the barracks, but
actually contributed to maintaining the negative image of conscription.
Conscription did not end with the first exercise in the barracks. Even after service in the barracks, the
state continued to emphatically concern itself with the conscripts and their communities. Following
release, a militiaman who had returned home would remain in military service, although in a reserve
rather than active capacity, for another four years. Military legislation placed restrictions on
conscripts’ freedoms in these four years across a number of areas of social life. Mobility, for instance,
was limited by the use of leave passes and the requirement that reservists on leave remain available for
call-up, for annual inspection or for repeat exercises, increasing emigration to the United States was
made more difficult, those on leave could not marry without permission and on marriage had to prove
that they had discharged their military service obligations. These were inconveniences that did not go
unnoticed by conscripts on leave and their families. They tried to find ways around the law, usually
without actually committing an offence. For instance, a report by the Minister for War shows that
many of the reservists called up for mobilisation during the Franco-German war of 1870-1871 reported
sick. But to the relief of parliament, he noted in an otherwise sombre account that only 47 of the
12,500 men on leave had ultimately dared to stay away without a valid reason.
Although throughout the nineteenth century the loyalty of the average citizen continued to lie with
their families, the region or religion rather than with the interests of the state, there were important
changes in the relationship between the state and its citizens that served to influence this essentially
negative basic stance. In the course of the century, the state and society became more intertwined and
the nature of conscription for Dutch citizens also changed in tandem. This process had two sides. On
the one hand, the obligation to enter military service meant that the state intruded ever deeper into the
daily lives of its citizens. Each year, new cohorts of young conscripts from all four corners of the
country found themselves facing up to their obligation, either indirectly through the recruitment
process or actually through life in barracks. Although the cohorts were small and the response of
citizens to this state intrusion was initially negative, there was a growing realisation among politicians
and military commanders that conscription could be an important instrument for nation building, even
if the participants themselves were reluctant. They hoped to reduce the gap between the state and its
citizens by devoting more attention to the care and education of young, impressionable recruits who
were away from home with their peers from other regions, helped by social developments that
indirectly affected the lives of the conscripts. For instance, the fear among Catholics and protestants
that their young, impressionable churchgoers would lose their faith while in the barracks was
converted to active policy. Just as in other areas of social life, such as politics, education and leisure,
they established their own organisations. In this case, they were military homes that offered leisure
activities within their own church to Catholic and protestant recruits. Furthermore, new technological
developments, such as the emergence of the train, tram and bicycle, made it easier to go on leave, and
the construction of sewers and water mains reduced the chances of disease epidemics in the cramped
barracks.
On the other hand, the way in which the conscription model functioned did contribute to a greater
engagement with the state by citizens at grass roots level. The annual meeting between citizens and the
state in the various recruitment stages, in the barracks and during periods of leave made the state more
tangible for citizens and less of an abstract concept. Furthermore, the top-down reforms that were
introduced ensured that young recruits did not simply suffer their time in service, but actually
exercised as soldiers in the service of the state. Apart from their daily military routine, they were also
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exposed to reading, writing, the history of the fatherland, and were also introduced to other regions
and customs. These were skills that they could put to good use after military service in the
modernising civil society. In this way, conscription instilled from the bottom up a growing sense of
connection with the Dutch state, while the state and the army focused their policies on this from the
top down.
In the course of the nineteenth century, things also changed in the marketplace for substitution. In the
first half of the century, the market was largely dominated by unsavoury middlemen who matched
supply and demand, earning themselves generous commissions. The middlemen had a bad reputation
and were known in the vernacular as ‘blood traders’. In the final decades of the century, the picture
changed as the middlemen professionalised. They organised themselves, worked on their image and
were able to operate nationally thanks to changed regulations and nineteenth century innovations, such
as the emergence of the national railway network and advertisements in national and regional
newspapers, which were now read by an ever greater readership. Their recruitment activities were
largely successful among farm workers, who since 1870 had had no or only irregular work due to the
agricultural crisis. On the one hand, the professionalisation of the intermediaries meant that farm
workers could easily contact militia companies and middle men. On the other hand, access to the
countryside thanks to paved roads, railways and other nineteenth century innovations led to a decline
in the fear of barrack life in the cities. More and more agricultural workers and skilled tradesmen from
the east and south of the country, where employment was low, took the places of better-off citizens
from the wealthier northern and western provinces. This was in marked contrast to the first half of the
century, when jobless city dwellers took their places.
Besides these developments that came from within the substitution industry, interest was also growing
outside in what was to become the substitution question. A national debate erupted on the rights and
wrongs of substitution, where not just parliament and the press debated the pros and cons of
substitution, but so too did associations that had been especially established by citizens. Social
developments as well as ongoing democratisation and the arrival of mass media ensured that there was
growing interest among an ever broader public. In the years that followed the abolition of substitution,
the politicisation of the fulfilment of military service would grow further among citizens who
experienced the military service personally. Not only were pacifism and anti-militarism more often
cited as reasons to object to service, but in broader circles a connection was being made between
military service and the right to vote. Although the Netherlands was neutral during the First World
War, the state still asked its conscripts to make long-lasting sacrifices who all fulfilled their duty, save
for the occasional exception of a conscientious objector. A number of years later, universal suffrage
was a fact.
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