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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
1
2

A.F. van Beurden, Schetsen uit de geschiedenis van Boxmeer ( Amersfoort/Boxmeer 1933).
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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

Best, War and Society, 30-31.
Door steden in vredestijd in tijdelijke dienst aangestelde huursoldaten.
5
Paul Knevel, Burgers in het geweer: de schutterijen in Holland, 1550-1700 (Hilversum 1994)
266.
6
Luc de Vos, Het effectief van de Belgische Krijgsmacht en de Militiewetgeving 1830-1914 (Brussel 1985) 25.
7
De Vos, Het effectief, 25-26.
8
Eduard Gachot, ‘Historique du tirage’, in: La nouvelle Revue (1904) 25-26.
9
Forrest, Conscripts, 30.
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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

10

Joor, De adelaar, 249 en 343.
J. de Rek, Tussen Republiek en Monarchie. Sesam geschiedenis der Nederlanden 8 (Baarn 1984) 149. Joor,
De adelaar, 215, 216.
12
G.D. Homan, Nederland in de Napoleontische tijd 1795-1815 (Haarlem 1978) 148. Joor, De adelaar,
259-262.
13
A. Doedens (red.) Autoriteit en strijd: elf bijdragen tot de geschiedenis van collectief verzet in de Nederlanden, met name
in de eerste helft van de negentiende eeuw (Amsterdam 1981) 221-222.
14
NA, ministerie Binnenlandse Zaken, nr. 11, commissaris-generaal Zuiderzee 30 april 1814.
15
Na de Grondwet van 29 maart 1814 gingen de commissarissen-generaal gouverneur des Konings heten.
16
NA, ministerie Binnenlandse Zaken, nr. 4, brief commissaris 23 januari 1814.
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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

Amersfoort, Koning en Kanton, 69.
J.W. Hagen, “Oranje onder”. Hoe Reusel in 1814 voor de militie lootte, in: De Scheeper. Heemkundig kwartaalblad van de
Heemkunde werkgroep Reusel 9 (1997-98) nr 34 (september 1997), 29.
19
NA, ministerie Binnenlandse Zaken, nr. 11, commissaris generaal Zuiderzee 30 april 1814.
20
Ibidem, nr 547, verzoekschrift H.W. Buckman 18 juli 1817.
21
Ibidem, nr. 6, brief burgemeester A.J. Verhoeven 20 februari 1814.
22
Ibidem, nr. 6, brief aan commissaris Binnenlandse Zaken 1 maart 1814.
23
Ibidem, nr. 6, 1 maart 1814.
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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

Ibidem, 70.
NA, ministerie Binnenlandse Zaken, nr. 3318, 11 februari 1854, exh.14 februari 1854.
40
http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0014.php.
41
Provinciale Drentsche en Asser Courant, 16 februari 1871.
42
Vlissingsche Courant 15 maart 1847.
39

[51]

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
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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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januari 1889.
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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

De Russische schrijver had met zijn ideeën over geweldloosheid grote invloed op dienstweigeraars in West-Europa.
Guus van Schöll, Dienstweigering, 34.
Alle G. Hoekema, Gabe G. Hoekema en Piet Visser (red.) Geen cel ketent deze dromen. Een dagboek over ideaal en
werkelijkheid van de doopsgezinde dienstweigeraar en socialist Cor Inja uit Zaandam van 25 maart tot en met 19 november
1925 (Hilversum 2001) 47.
149

[74]

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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