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7. De dienstijd in en buiten de kazerne
7.1 Diensttijd en persoonlijk leven
In de inleiding is het al opgemerkt en de vorige hoofdstukken bevestigden het: het verlangen om aan
de dienstplicht te ontsnappen, leefde in de negentiende eeuw onder brede lagen van de bevolking. De
leden uit de minder welgestelde bevolkingsgroepen gaven hier blijk van door hun verdriet te
verdrinken tijdens de door hen als uiterst spannend ervaren lotingen, of door te proberen met illegale
pogingen de uitkomst van het rekruteringsproces te beïnvloeden, zoals door manipulatie van lotingen,
inschrijvingen, vrijstellingen en afkeuringen. De maatschappelijke elite en een groeiende
koopkrachtige middencategorie van winkeliers, zakenlieden en kantoorbedienden gebruikten bij
voorkeur een legale uitvluchtmogelijkheid: het remplaçantenstelsel.
In beide gevallen waren er grenzen die werden opgezocht maar niet overschreden. Zo bleken een
vroeg huwelijk en buitenlandse zeevaart uitvluchtroutes voor minder gefortuneerde lotelingen die
nauwelijks als zodanig werden benut. Daarvoor waren het stappen die te ingrijpende gevolgen hadden
voor de persoonlijke toekomst van de lotelingen. Het was mooi meegenomen als ze de dienstplicht
ontliepen, maar de keuze voor het ruime sop of het huwelijksbootje zal er nauwelijks rechtstreeks op
zijn gebaseerd. Voor de meer gefortuneerde lotelingen lag de grenslijn tussen wel of niet in dienst
gaan op de remplaçantenmarkt. Hun handelen werd voor een belangrijk deel bepaald door factoren
buiten hen om als de (dreiging van) oorlog, de wetgeving en economische conjunctuur, die de
grenslijn in de ene of andere richting lieten verschuiven. Zo waren de afwegingen om in vredestijd een
remplaçant te nemen anders dan in tijden van oorlog. Het conflict met België zorgde ervoor dat een
periode onder de wapenen meer risico met zich meebracht en de prijzen werden daardoor opgedreven.
De soepele wetgeving na 1861 leidde er andersom toe dat dienstvervanging makkelijker werd en dat er
door de komst van landelijk opererende militiemaatschappijen nog nauwelijks kans was op desertie of
afpersing door remplaçanten. Het gevolg was dat het jaarlijks percentage vervangingen ondanks de
groeiende kritiek op het remplaçantenstelsel niet noemenswaardig daalde. Ook bleken fluctuerende
prijzen van landbouwproducten van invloed op de vraag naar remplaçanten omdat bijvoorbeeld de
koopkracht van de rijke herenboeren erdoor daalde of steeg. Factoren van buitenaf waren belangrijk
voor het handelen van welgestelde lotelingen die een remplaçant wensten. Evenals bij de minder
gegoede lotelingen speelden daarnaast persoonlijke overwegingen hun onvermijdelijke rol. De kosten
van een remplaçant werden afgewogen tegen het tijdelijke verlies van een loopbaan of studie en de
diensttijd binnen en buiten de kazerne die daarvoor in de plaats kwam.
De nadelige gevolgen van de dienstplicht ondervonden arme en rijke lotelingen ieder op hun eigen
manier. De oorzaak was echter wel dezelfde: de zwaarte van de diensttijd. In dit hoofdstuk zal de
aandacht uitgaan naar de gevolgen die de diensttijd – de periode van de eerste gang door de
kazernepoort tot het definitief afzwaaien vijf jaar later – had voor het dagelijks leven. Aan de hand van
verzoekschriften om van de dienstplicht te worden ontslagen en getuigenissen van beroepsmilitairen
en dienstplichtigen over het leven tussen de hoge kazernemuren zal beschreven worden hoe de wereld
van de jonge rekruut eruitzag tussen leeftijdgenoten uit onbekende dorpen en steden en oudere
plaatsvervangers die al veel van de wereld hadden gezien. Ook zal de vraag aan bod komen welke
veranderingen in de loop van de eeuw in het leven van de jonge rekruten binnen de kazerne optraden
en of die een positieve uitwerking hadden op de beeldvorming over de dienstplicht. Maar het
kazerneleven was niet de enige beproeving waar de ingeloten jongens mee te maken kregen. De
beperkingen die de dienstplicht oplegde, hielden niet op als de milicien verlof kreeg om de kazerne te
verlaten. De milicien bleef nog een aantal jaren dienstplichtig en hij en zijn omgeving kregen ook deze
jaren met de militiewetgeving te maken. De verlofganger kon voor herhalingsoefeningen worden
opgeroepen, kreeg te maken met jaarlijkse inspecties waar hij voor op moest draven en mocht niet
trouwen of emigreren. Deze gevolgen wogen misschien wel even zwaar voor studie, loopbaan, gezinsen kerkelijk leven als de eigenlijke dienst in de kazerne. De bezwaren die onder lotelingen,
verlofgangers en hun omgeving over de dienstplicht leefden, zullen in het navolgende nader worden
verklaard aan de hand van een analyse van de verschillende manieren waarop de dienstjaren binnen en
buiten de kazerne het dagelijks leven van dienstplichtigen en hun omgeving konden beïnvloeden.
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7.2 Het kazerneleven in brochures en krantenartikelen
In de periode 1888-1891, toen de politieke strijd over de afschaffing van dienstvervanging een
hoogtepunt bereikte, zijn veel brochures en krantenartikelen verschenen die aandacht schonken aan het
leven in de kazerne.192 De publicaties waren vaak politiek gekleurd. Zo waren de kazerne-ervaringen
die de neerlandicus G. Kalff in 1889 opschreef in het literaire tijdschrift De Gids en een jaar later in de
brochure Persoonlijke dienstplicht. Herinneringen en Wenken, vooral bedoeld om zijn steun aan de
anti-dienstvervangingsbeweging kracht bij te zetten.193 Kalff, een liberaal met sterke nationalistische
gevoelens, wilde zijn lezers doen geloven dat hij in dienst was gegaan uit vaderlandliefde en dat de
omgang met lagere kringen hem niet hinderde. Zijn biograaf, L.H. Maas, vergeleek de brieven die
Kalff schreef als dienstplichtige in de jaren 1870 met zijn brochure over de dienstplicht uit 1890 en
constateerde dat het wel meeviel met het patriottisme van de jonge Kalff. Hij had met schaamte en
tegenzin zijn dienstplicht vervuld en het liefst een vrijstelling gehad of anders een dienstvervanger
genomen, maar door geldgebrek was hij niet tot dit laatste in staat geweest. In de loop der jaren werd
Kalff een voorstander van de persoonlijke dienstplicht en verzweeg hij zijn aanvankelijke tegenzin. Hij
gebruikte zijn ervaringen in de kazerne integendeel om jongeren uit de betere kringen aan te moedigen
zelf hun dienstplicht te vervullen.194
Een volgende auteur die zelf zijn dienstplicht had vervuld en de aandacht wist te trekken, had een heel
andere achtergrond. Het was de jonge Groningse (radicaal) socialist en propagandist Tjerk Luitjes. Hij
was vanaf 25 september 1890 onder het pseudoniem Travailleur verantwoordelijk voor een reeks van
twaalf Militaire Brieven in het partijblad van de Sociaal-Democratische Bond van Domela
Nieuwenhuis: Recht voor Allen. De twaalf artikelen, die de grondslag vormden voor zijn in eigen kring
goed ontvangen brochure Mijn diensttijd als Milicien, waren gebaseerd op de ervaringen die hij in
1887 en 1888 als dienstplichtige had opgedaan.195 Luitjes had in de lijn van wat toen gebruikelijk was
onder jonge socialisten zijn politieke voorkeur in de kazerne niet onder stoelen of banken gestoken.
Bovendien had hij in militair uniform politieke bijeenkomsten bezocht. Het was hem op cachot en een
overplaatsing van Den Haag naar Maastricht komen te staan.196 Een paar jaar later vond de felle
antimilitarist trouwens dat zijn optreden eigenlijk niet helemaal geslaagd was geweest. Het linksradicaal verzet tegen dienstplicht en oorlog was langzaam verschoven van socialistische propaganda in
de kazerne naar dienstweigeren. Als Luitjes in 1899 zijn keuze had kunnen maken, dan had hij liever
in de gevangenis vertoefd dan in de kazerne.197 Het zal niet verwonderen dat de (radicaal) socialist en
antimilitarist Luitjes het soldatenleven afschilderde als strijdig met de sociale beginselen: jonge
onschuldige arbeiders en boeren leefden in de kazernes onder erbarmelijke omstandigheden, werden
tegen hun zin tot drank en bordelen verleid en zonder aanleiding vernederd door hun superieuren. De
kazernes moesten verdwijnen, schreef hij in zijn slotbeschouwing: ‘Dat zij die oorlog maken en tot
nog toe ons gebruiken als gewillig slachtoffers, zelf gaan vechten. Al blijf er van dat ras niemand over,
wij zouden niet klagen. Maar men moet ons te huis laten, wij hebben iets nuttigers te doen. (…) Weg
met de kazernes, - juichend zullen wij de vlammen begroeten die ze zullen verslinden, tegelijk met de
kleingeestigheid die er huist.’198
De geschriften van de (radicaal) socialist en antimilitarist Luitjes en de liberaal met nationalistische
ideeën Kalff zijn twee voorbeelden van de tegenstrijdige belangen die de opgetekende herinneringen
van deze twee ex-dienstplichtigen dienden. Deze paradox gold eveneens voor de confessionele auteurs
192

De belangrijkste brochures uit deze periode die in dit hoofdstuk worden gebruikt: Jan Milicien, Persoonlijke dienstplicht.
"Een stem uit het volk”. Een open brief gericht aan het gehele Nederlandse volk ( Den Haag 1891). G. Kalff, Persoonlijke
dienstplicht. Herinneringen en wenken (Amsterdam 1890). Beide brochures zijn uitgegeven door het bestuur van de
Antidienstvervangingsbond. Het verhaal van Kalff verscheen ook in: De Gids 1889 nr. 53 401-432 (vierde serie zevende
jaargang). Een oud- milicien, Kazerneleven. Een stem uit ervaring (Amsterdam 1890). Travailleur, Mijn diensttijd als
Milicien (1890).
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G. Kalff, Persoonlijke dienstplicht. Herinneringen en wenken, in: De Gids. 8 (1889)
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L.H. Maas, Pro patria: werken, leven en streven van Gerrit Kalff 1856-1923 (Hilversum 1998) 36.
195
Jannes Houkes, Travailleur. Een politieke biografie van de Groninger anarchist Tjerk Luitjes 1884-1910
(Groningen 1985) 14.
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Voor meer informatie over de dienstjaren van Tjerk Luiten:
http://www.groningerarchieven.nl/content.php?hoofd_id=3&sub_id=45&subsub_id=49&hofman_id=47
http://www.iisg.nl/bwsa/bios/luitjes.html.
197
Houkes, Travailleur, 95 en 96.
198
Recht voor Allen, 12 januari 1891.
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die zich in deze tijd over het kazerneleven uitlieten. Het is daarbij opvallend dat in de discussie over
dienstvervanging zowel de antirevolutionairen als de katholieken het militaire leven ten eigen faveure
afschilderden als mensonterend en godslasterend. De katholieken, tegenstanders van persoonlijke
dienstplicht, zagen de kazernes als ‘poelen des verderfs’ waarvan de beschaafde gelovige burger door
middel van het stellen van een plaatsvervanger of nummerverwisselaar diende te worden gevrijwaard.
De meeste antirevolutionairen geloofden dat invoering van de persoonlijke dienstplicht het leger meer
maatschappelijk aanzien zou geven omdat het dan niet langer uit mannen uit de onderste lagen van de
samenleving zou bestaan. Er zou daardoor meer aandacht komen voor verbeteringen in het ruwe
kazerneleven waar God noch gebod gold. De dienstplicht zou op deze manier voor de welgestelde
burgers aanvaardbaar zijn en dienstvervanging onnodig.
Voor de jaren 1890 was er overigens incidenteel door (oud) militairen al over het kazerneleven
geschreven. Ook in deze geschriften waren de schrijvers niet onbevooroordeeld als zij uit
beroepsbelang schreven dat het soldatenleven dankzij de straffe hand van de onder-officieren lang zo
slecht niet was, of juist slechte leefomstandigheden aan de kaak stelden om hervormingen te
bepleiten.199 In de jaren van het debat rond de legerwet Bergansius gingen de militaire auteurs door de
golf van negatieve publiciteit vooral de goede kanten van de kazerne accentueren. De kazerne was
geen damesinstituut, maar grove misstanden kwamen nauwelijks voor en de laatste jaren had de bouw
van nieuwe kazernes voor verbeteringen gezorgd. Het kazerneleven liet wellicht wel wat te wensen
over, maar dat kwam dan door de plaatsvervanging die het niveau omlaag haalde en ervoor zorgde dat
de bevolking zich weinig van het lot van de militairen aantrok.200
Ondanks hun verschillende politieke of godsdienstige invalshoeken en de tegengeluiden uit het
militaire kamp, brachten de niet-militaire auteurs in dagbladen en brochures of boekjes een tamelijk
eensluidend beeld naar voren van een grof en daarnaast geestdodend kazerneleven. Er zou nauwelijks
vertier zijn voor de dienstplichtigen die waren overgeleverd aan de willekeur van hun superieuren.
Buiten de kazerne was het trouwens niet veel beter met de dienstplichtigen gesteld. Hier lonkten
publieke vrouwen en kroegbazen naar de onbedorven jongemannenzielen die vermaak buiten het
onplezierige leven in de kazernes zochten. Een andere overeenkomst tussen de verschillende auteurs
was dat zij veelal dezelfde aspecten en rituelen van het soldatenleven beschreven en dat een ironische
toon daarbij de voorkeur had. De getuigenissen zijn om al deze redenen weliswaar niet altijd even
betrouwbaar, maar werpen desalniettemin een licht op het kazerneleven van de dienstplichtige
lotelingen. Zij illustreren namelijk ieder vanuit hun eigen perspectief de verschillende aspecten en
rituelen die het soldatenleven kenmerkten. Bovendien moet niet worden vergeten dat een brede
bevolkingsgroep – van een groeiend aantal arbeiders in Recht voor Allen tot de gegoede burgerij in De
Gids – de verhalen las. De brochures en krantenartikelen droegen op die manier bij tot de
beeldvorming over de dienstplicht.
De dienstplicht duurde de gehele negentiende eeuw vijf jaar. Maar de ingelijfde loteling verbleef niet
al deze jaren daadwerkelijk onder de wapenen. De duur van deze zogenaamde eerste oefening in de
kazerne van de infanterie, het legeronderdeel waar de meeste dienstplichtigen terecht kwamen,
varieerde tussen 1813 en 1898 van drie maanden tot een jaar en werd in de loop van de negentiende
eeuw geleidelijk aan langer. De militaire opleiding van de andere legeronderdelen artillerie en cavalerie
kon nog een aantal maanden extra duren. 201 Na de eerste oefening werd de milicien met onbepaald
verlof gestuurd. Hij mocht de kazerne verlaten en zijn plunjezak, zakboekje en verlofpas mee naar huis
nemen. Hiermee eindigde zijn dienstplicht echter niet. De rekruut kreeg nog een aantal jaren met
allerlei verplichtingen te maken die zijn bewegingsvrijheid beperkten. Maar ondanks al de lasten die
de dienstplichtige soldaat na zijn kazernetijd nog kreeg opgelegd, en die verderop in dit hoofdstuk aan
bod zullen komen, waren de eerste maanden dienst onder de wapens de belangrijkste en ingrijpendste
verplichting die de dienstplicht met zich meebracht. Een van de bekende vertegenwoordigers van de
New Military History, de Britse historicus Richard Holmes heeft in zijn boek Firing Line beschreven
hoe ingrijpend de aanpassing aan het soldatenbestaan voor een jonge rekruut altijd al is geweest. Van
de dienstplichtigen die onder Napoleon vochten tot de vrijwilligers die de Falklandoorlog
199

Vooral de officier Lodewijk Mulder dient in dit kader te worden genoemd. Hij pleitte voor meer huiselijkheid,
gezelligheid en zorg voor het lot van de soldaat in artikelen die hij tijdens het midden van de negentiende eeuw in de
Militaire Spectator schreef: Schoenmaker, Burgerzin, 77-78.
200
Schoenmaker, Burgerzin, 209.
201
Seyffardt, De verplichte krijgsdienst, 394, 405, 406 en 412.
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meemaakten, bleek het een intensief proces dat hun leven drastisch veranderde. De jongen liet zijn
vertrouwde omgeving achter zich en kwam in een wereld terecht waarin zijn burgerlijke status niet
langer telde. In plaats daarvan ging hij deel uitmaken van een soldatencultuur die vooral gebaseerd
was op groepsmoraal.202 Voor de Nederlandse dienstplichtigen uit de negentiende eeuw lagen de zaken
niet anders. Het leven in van de buitenwereld afgesloten overvolle kazernes kende ook hier zijn eigen
rituelen en harde regels.
De lotelingen die een dienstplichtig nummer hadden getrokken, namen in mei hun intrek in de
kazerne.203 Er was in zekere mate sprake van een lokalisatie van de militie: de jonge dienstplichtigen
werden meestal ingedeeld bij een regiment dat in hun provincie garnizoen hield. Zo bleek uit een
eerder onderzoek naar Voorburgse dienstplichtigen in de periode 1880-1898 dat het merendeel werd
ingelijfd bij legeronderdelen als de vierde afdeling van de infanterie, de Grenadiers en Jagers en het
tweede regiment van de veldartillerie, die respectievelijk in Leiden, Den Haag en Delft in garnizoen
lagen.204 Maar de plaatsing dicht bij huis ging niet in alle gevallen op. Alleen de jongens die bij de
infanterie moesten dienen hadden hier een goede kans op; de jongens die waren ingedeeld bij de
minder mankracht vragende en daardoor in een kleiner aantal kazernes gehuisveste cavalerie en
artillerie, werden nogal eens buiten de eigen provincie geplaatst. Zelfs de infanteristen konden er
overigens niet altijd van op aan dat zij dicht bij het ouderlijk huis verbleven. Zij waren, trouwens net
als hun lotgenoten bij de cavalerie en artillerie, soms de dupe van de in legerkringen impopulaire, maar
door de militaire bureaucratie hardnekkig in leven gehouden gewoonte, om eenheden geregeld
gedwongen van garnizoen te laten verwisselen. Op die manier zou een te sterke inburgering van het
beroepskader worden voorkomen en zouden soldaten niet te veel jaren achtereen in garnizoensplaatsen
zijn gehuisvest die als ongezond werden beschouwd.205
De kazernes lagen in provinciale hoofd- en garnizoenssteden, die vooral in de eerste helft van de
negentiende eeuw voor de vele miliciens die op het platteland leefden onbekend terrein waren. Zij
woonden en werkten in hun grotendeels geïsoleerd liggende dorpjes en gehuchten met ieder hun eigen
plaatselijke gebruiken, normen en dialecten. De tijd, middelen, en mogelijkheden om te reizen
ontbraken en omgang met personen buiten de eigen leefgemeenschap hadden vele dienstplichtigen
voor hun gang naar de kazerne niet gekend. Deze onbekendheid met het soldatenleven was een
populair thema bij ouders die hun zoon buiten de dienst probeerden te houden. Zo schreef Antionius
Broos uit Roosendaal in 1831 een verzoekschrift om alsnog een plaatsvervanger voor zijn zoon te
mogen stellen, die als dienstplichtige in de kazerne verbleef maar aan ‘de vallende ziekte’ leed.206
Waarschijnlijk overdreef vader Broos om zijn zaak kracht bij te zetten bewust de ziekte die we
tegenwoordig epilepsie noemen. De jongen was eerder immers niet voor niets door de keuring van de
militieraad heen gekomen. Of misschien werd juist epilepsie door de vader als excuus gebruikt omdat
deze ziekte moeilijk voor de artsen viel te constateren. Een volgende uitvlucht van vader Broos was de
overtuiging dat zijn zoon niet zou kunnen aarden in een vreemde omgeving. Hij vreesde: ‘en nog meer
deszelfs huisvrouw en kinderen, dat het gebrek waaraan hunne zoon laboreert, welke nog nimmer het
ouderlijk huis heeft verlaten, en nimmer dan met vrienden en bekenden heeft omgegaan, door deze
standverwisseling, zoude kunnen verergeren, en hem voor altoos zoude kunnen ongelukkig maken’.207
De ouders van Jan van Wijk uit het Gelderse plaatsje Nederhemert waren in 1848 ook beducht voor
het welzijn van hun zoon: ‘Dat supplianten, bij herhaling van hunnen gemelden zoon, missives hebben
ontvangen, houdende dat alhoewel hij met de meeste welwillendheid, door zijne superieuren
behandeld wordt, wegens zijne physieke gesteldheid, tot zijn leedwezen zich niet dan met uiterste
inspanning kan veréénigen met het militaire leven’. Volgens de gouverneur van de provincie was er
heimwee in het spel.208
202

Richard Holmes, Firing Line (Harmondsworth 1985) 28-80.
Tot 1892 in mei daarna in oktober.
204
Van Roon, De willekeur, 11. In de militieregisters Zuid-Holland (NAZH) stond bij de ingelote jongens vermeld bij welke
legereenheid ze waren ingedeeld. In: H. Ringoir, Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940. Bijdragen van de
sectie Militaire Geschiedenis, deel 8 (Den Haag 1980) kon vervolgens worden nagegaan in welke stad deze legereenheden
waren gekazerneerd.
205
Schoenmaker, Burgerzin, 63, 64 en 156. Handelingen der Tweede Kamer 1871-1872, bijlage B 863, 2193.
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Voordat de militiewet van 1861 van kracht werd, was plaatsvervanging namelijk niet alleen direct na de loting maar ook in
latere stadia van de diensttijd mogelijk. Betrokkene moest dan wel eerst een verzoekschrift bij de autoriteiten indienen.
207
NA, ministerie Binnenlandse Zaken, 2134, verzoekschrift 23 maart 1831.
208
Ibidem, nr. 3258, 17 juni 1848.
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In vissersdorpjes kon hetzelfde voorkomen als op het platteland. Harmen Verloop uit Katwijk aan Zee
schreef in 1859 een verzoekschrift aan de koning over een vermeende slepende ‘borstziekte’ van zijn
zoon Dirk, die volgens hem het gevolg was van angst voor het kazerneleven. Hij vroeg voor zijn zoon
alsnog een plaatsvervanger te mogen stellen nadat de termijn daarvoor eigenlijk al verstreken was.
Blijkbaar dacht hij met zijn argument een kans te hebben en hij kreeg de steun van de behandelend arts
van Dirk, die verklaarde dat de ziekte grotendeels werd veroorzaakt: ‘door melancholie daar hij de
naderende indiensttreding met angst tegemoet ziet’. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland
gaf een helder advies over het antwoord op het verzoekschrift: ‘doch ik vermeen dat vrees voor de
dienst geen voldoende redenen oplevert om de verlangde plaatsvervanging toe te staan’. De minister
van Oorlog stuurde er desondanks nog wel een inspecteur van de geneeskundige dienst op af, die
meedeelde: ‘dat bij een ingesteld nauwkeurig geneeskundig onderzoek niet is gebleken dat Verloop
aan eene borstziekte lijdende is’. Het zal weinig verwondering wekken dat de autoriteiten geen
toestemming gaven voor de plaatsvervanging.209
In de tweede helft van de negentiende eeuw, toen de afstand tussen platteland en stad vervaagde door
de komst van de trein, andere transportmiddelen als de fiets en betere communicatiemiddelen, nam in
de afgelegen dorpen de angst voor vervreemding af en raakten boerenzonen en hun ouders beter
bekend met het soldatenleven. Verzoekschriften met het thema vervreemding als argument om buiten
de kazerne te blijven, werden amper nog geschreven. Ze komen althans in de voor dit onderzoek
geraadpleegde archieven nauwelijks nog voor. De afnemende rol van angst bij de plattelandsbevolking
voor het verre onbekende kazerneleven bleek al eerder op de remplacantenmarkt waarop steeds meer
boerenjongens bereid waren om zich als plaatsvervanger of nummerverwisselaar aan te bieden. Een
groeiende angst voor het verlies van werk won het steeds vaker van een afnemende benauwdheid voor
het soldatenleven binnen de muren van de kazernes in de steden.

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

De andere manier waarop de plattelandsbevolking in de loop der tijd tegen de dienstplicht aankeek,
betekende overigens niet dat het kazerneleven met zijn harde eigen regels in de tweede helft van de
negentiende eeuw niet langer werd gevreesd. Zo bleven tuchtstraffen en het geringe contact met de
209

Ibidem, nr. 3382, 1 maart 1859.

[152]

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

Aantal
2366
3624
2672

Percentage
10.0
15,3
11,3

24

2574

10,8

25

2933

12,4

26

2933

12,4

27

1747

7,4

28

1210

5,1

29

906

3,8

30-34

2319

9,8

35-39

460

1,9

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

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

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

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

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

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

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

24,5

70
2
3
9
20
4
8

26,6

1013
666
116
30
126
59
129
18
2397

42,3

99
87
3
1
5
3
15
9
263

37,6

7,3

5,4
0,8
100

487
49
34
63
81
32
20

52,3

190
123
1
0
67
0
43
23
931

20,4

8,7

4,6
2,5
100

7,6

5,7
3,4
100

47
2
1
10
5
1
2

37,3

44
42
0
0
0
2
3
2
126

35

4

2,4
1,6
100

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

plaatsvervanger
108
327
10
7

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

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

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

31,3

7,7
0,9
100

663
397
113
37
57
59
43
8
1277

51,9

3,4
0,7
100

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

In het voorgaande is een licht geworpen op de achtergrond en beweegredenen van jongens uit de
burgermaatschappij die zich bij militiemaatschappijen en tussenpersonen aanboden, maar hoe stond
het eigenlijk met hun gedrag vanaf het moment dat ze als dienstvervanger binnen de kazerne dienden?
Om hier meer inzicht in te krijgen, zijn de politieke schermutselingen rondom het wetsontwerp van
minister Bergansius nuttig. Zoals eerder beschreven had de regering weinig op met het gehalte van de
dienstvervangers, terwijl de commissie van voorbereiding de loftrompet over hen stak. In haar
antwoord op de commissie van voorbereiding kwam de regering, om haar standpunt kracht bij te
zetten, met twee statistieken over het ontwikkelingspeil en het morele niveau van de dienstvervangers.
In de eerste statistiek vergeleek ze de scholing van de remplaçanten met die van de dienstplichtigen en
daaruit bleek dat het analfabetisme onder plaatsvervangers groter was dan onder de jongens die voor
hun nummer opkwamen. In het tijdvak 1885-1890 kon gemiddeld 12 procent van de plaatsvervangers
niet lezen of schrijven, onder de nummerverwisselaars lag dat percentage met 11,33 procent iets lager.
Het verschil met de lotelingen die dienden, was behoorlijk: 7,19 procent onder hen kon niet lezen noch
schrijven.305 Het tweede statistisch overzicht had betrekking op dienstplichtigen, vrijwilligers en
remplaçanten die tijdens hun verblijf in de kazerne waren veroordeeld. Het ging om vergrijpen van de
verkoop van kledingsstukken en misbruik van vertrouwen tot doodslag of moord. Die cijfers vielen
niet ongunstig uit voor de plaatsvervangers. Wellicht werden ze daarom in tegenstelling tot die over
het analfabetisme in het antwoord van de regering op de commissie van voorbereiding niet
genoemd.306 In de periode 1863-1890 bleek 18,7 procent van de delicten in de krijgsmacht door
305
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plaatsvervangers en nummerverwisselaars begaan, 25,4 procent door andere miliciens en 55,9 procent
door vrijwilligers. Hoewel deze percentages een vertekend beeld geven omdat er meer vrijwilligers en
andere miliciens dienden – volgens de regering waren in de militie in deze jaren gemiddeld drie keer
zoveel andere miliciens en twee keer zoveel vrijwilligers als remplaçanten onder de wapenen – was het
percentage overtredingen van dienstvervangers op zijn minst niet opzienbarend.307 Veeleer kwamen de
vrijwilligers er slecht vanaf. Vooral diefstal kwam onder hen opvallend vaak voor. In maar liefst 57,4
procent van de gevallen was een diefstal gepleegd door een vrijwilliger en in slechts 14,3 procent van
de gevallen door een remplaçant.
In een van zijn kwantitatieve onderzoeken naar Franse dienstplichtigen uit de negentiende eeuw kwam
de historicus Emanuel Le Roy Ladurie in de jaren zeventig van de twintigste eeuw tot een uitkomst,
die net als de Nederlandse bevindingen uit de negentiende eeuw, positief uitviel voor de handel en
wandel van plaatsvervangers. Het onderzoek van Le Roy Ladurie, dat de landelijke Franse lichting van
1868 omvatte, behandelde het verschil in criminaliteit tussen dienstplichtigen zonder vervanger,
dienstplichtigen die zich lieten vervangen en dienstvervangers. De uitkomst was dat 3,19 procent van
de dienstplichtigen zonder vervanger zich aan een of andere vorm van misdrijf schuldig maakte en dat
dit percentage onder de dienstvervangers met 1,69 procent beduidend lager lag.308
Een ander opvallend aspect in de Nederlandse percentages uit de negentiende eeuw was dat het
aandeel van de remplaçanten in de misdaadcijfers in de loop der jaren afnam. De regering had in haar
antwoord aan de commissie van voorbereiding een tweede opgave over crimineel gedrag toegevoegd,
die alleen ging over de jaren 1889 en 1890. De opgave toonde dat het percentage overtredingen dat
door plaatsvervangers en nummerverwisselaars was begaan, was gedaald van 18,7 procent naar 12,8
procent.309 Een belangrijke oorzaak voor deze daling zou kunnen hebben gelegen in de omstandigheid
dat steeds meer plaatsvervangers van het platteland kwamen. Het onderzoek van Le Roy Ladurie
toonde in ieder geval dat de criminaliteitscijfers in 1868 onder Franse dienstplichtigen die afkomstig
waren van het platteland behoorlijk lager lagen dan die onder dienstplichtigen uit de steden. Volgens
de Franse historicus liepen deze percentages vooral uiteen vanwege verschillen in leefcultuur en
minder door verschillen in onderwijs of vermogen.310
De plaatsvervangers mochten over het algemeen dan niet bepaald geschoold zijn en nauwelijks bezit
hebben; ze waren niet de bende dieven en schurken waar de voorstanders van de persoonlijke
dienstplicht ze het liefst voor aanzagen. De verklaring van goed gedrag die een plaatsvervanger moest
overleggen, was zeker geen waterdicht document, maar had blijkbaar toch enig nut. Ook zal hebben
meegespeeld dat de remplaçant, dankzij het contract dat hij met een tussenpersoon was aangegaan, met
een behoorlijk bedrag zijn intrede deed in de kazerne. Hij was daardoor minder geneigd tot stelen,
hoewel daarbij de kanttekening kan worden gemaakt dat sommige plaatsvervangers misschien
kwetsbaar waren door een te hoog uitgavenpatroon in het begin van hun diensttijd.
De plaatsvervangers waren aan het eind van de negentiende eeuw minder van de gewone
dienstplichtigen en de nummerverwisselaars te onderscheiden dan in de eerste helft van de eeuw. De
verschillen in fysiek opzicht en op het gebied van levenservaring waren niet langer zo groot omdat
steeds meer jonge landarbeiders die zonder werk zaten en steeds minder oud-militairen zich op de
remplaçantenmarkt begaven. Het ontwikkelingspeil van de remplaçanten bleef volgens statistieken wel
307
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lager dan dat van andere militairen, maar dat uitte zich niet in opvallend crimineel gedrag binnen de
krijgsmacht. Ondanks deze ontwikkelingen en de komst van sociaal bewogen auteurs die schreven
over plaatsvervangers met nobele motieven, bleef ten onrechte wel een negatief clichébeeld bestaan.
De meeste plaatsvervangers waren jonge ongeschoolde arbeiders die moeilijk aan de slag kwamen en
in de vervanging een tijdelijke oplossing voor hun geldproblemen vonden. Natuurlijk waren er altijd
wel plaatsvervangers te vinden die door hun geld, leeftijd en militaire ervaring opvielen en met hun
levenservaring in het kazerneleven een overheersende positie innamen tussen de andere
dienstplichtigen. Maar de onvolkomenheden van deze kleine groep werden door tegenstanders van de
dienstvervanging uitvergroot. Veel ouders zagen zich daardoor ten onrechte bevestigd in het idee dat
hun zoon op het verkeerde pad zou raken door het geld en de slechte invloed van de plaatsvervangers,
die zij ondanks alle veranderingen bleven aanduiden als ‘heffe des volks’ en ‘Jan Rap en zijn maat’.311
De voorstanders van de persoonlijke dienstplicht cultiveerden dit cliché in hun geschriften maar al te
graag en de plaatsvervangers droegen op die manier buiten hun schuld bij aan het imago van de
nationale militie als een strijdmacht van kansarme boeren, proletariërs en uitschot.
7.5 Religieuze bedenkingen tegen de kazerne
In de negentiende eeuw speelde de godsdienst een belangrijke rol in het maatschappelijk leven. Tot ver
in deze eeuw was van ‘onkerkelijkheid’ nauwelijks sprake. Dat kwam naast de religieuze en pastorale
behoeften van de kerkleden, ook omdat veel mensen uit de lagere klassen voor de bedeling van de kerk
afhankelijk waren. Zij moesten dus wel lidmaat zijn. Minstens even belangrijk was de sociale functie
van de kerk. Het was de plek waar dorps-, stad- en streekgenoten elkaar ontmoetten en de laatste
plaatselijke roddels en ontwikkelingen met elkaar werden besproken. Daarnaast werden de manier van
leven, de moraliteit en de heersende smaak in sterke mate bepaald door wat de kerkelijke voorgangers
erover te zeggen hadden. Voor het doen en laten van een groot deel van bevolking was de kerk
daarmee een belangrijk referentiekader. In een tijd waarin het gezag van de kerk binnen de
maatschappij groot was, werd de houding van de Nederlandse burger ten opzichte van de dienstplicht
in niet onbelangrijke mate bepaald door de godsdienst. De Franse Revolutie had weliswaar formeel
een scheiding tussen kerk en staat gebracht, maar daarmee geen ontkerstening.
De kerkelijke voorgangers waren ongeacht het geloof dat zij predikten terughoudend ten opzichte van
het soldatenleven in de kazerne. Er waren per gezindte natuurlijk accentverschillen, maar de stroeve
houding is voor een belangrijk deel terug te voeren tot twee bezwaren. Ten eerste speelde de
theologische en morele twijfel over het dragen van wapens een rol. De kazerne, waarin de gelovige
jongen werd getransformeerd in soldaat, en waar hem werd geleerd wapens te hanteren, was om die
reden een verdachte plaats. Deze gedachte leefde vooral sterk onder een aantal hartstochtelijke
volgelingen van kleinere kerkgenootschappen. Vanuit de Nederlandse Hervormde en de Katholieke
Kerk, de twee grote gevestigde kerken in Nederland, waren er minder principiële bezwaren tegen het
dragen van wapens. Daar speelde vooral het tweede bezwaar tegen de dienstplicht een belangrijke rol:
de zorg over het vermeende ‘ongodsdienstige’ leven in de kazerne met al zijn verlokkingen en
gevloek.
De invoering van de landelijke dienstplicht door Napoleon had op godsdienstig terrein vooral
consequentie voor de joodse gemeenschap en de kleinere kerkgenootschappen, waarvan toen de
Doopsgezinde Kerk en de Zeister Broedergemeente de belangrijkste waren. De doopsgezinden waren
lid van een protestantse kerkgemeenschap die rond 1800 ongeveer 26.000 zielen kende en de Zeister
Broedergemeente was een kleine maar wel opvallende kerkgemeenschap van tussen de tweehonderd
en driehonderd leden met een nederzetting op het Slot van Zeist. Zowel de lidmaten van de
Doopsgezinde Kerk en de Zeister Broedergemeente als de joden hadden in de tijd van de Republiek
een vrijstelling gekend voor het dragen van wapens bij de stedelijke schutterijen.312 Zo was dit
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privilege door de stadhouders Willem I en Maurits aan de lidmaten van de Doopsgezinde kerk
toegekend op grond van hun principiële afwijzing van geweld en het dragen van wapens. Willem III
had dit in 1673 nogmaals bekrachtigd met de woorden: ‘Iedere inwoner deser Landen is tot den
weerdienst gehouden uytghenomen alleen de Menno-gesinden, die daer van om haer gemoedtswille
verschoont en in plaetse van dien tot het oeffenen van eenighe wercken van charitaten aengemaent en
gheëncourageert zullen worden’.313 Het privilege voor de doopsgezinden, ook wel mennonieten
genoemd, de Zeister Broedergemeente en de joodse gemeenschap bleef tot 1810 gehandhaafd, hoewel
verschillende steden en gewesten er moeite mee hadden.314 Wel moesten zij in tijden van nood
bijdragen leveren aan de strijd door het storten van geldbedragen, het leveren van goederen of soms in
de vorm van deelname aan de strijd zonder geweld te hoeven gebruiken, bijvoorbeeld door graafwerk
te verrichten of de brandwacht te betrekken. De vredelievende houding van de doopsgezinden leidde
tot curieuze volksoverleveringen. Zo werden de inwoners van Aardenburg, een plaats in ZeeuwsVlaanderen, in 1672 door de Fransen belegerd. Het verhaal ging dat de doopsgezinden in het heetst
van de strijd boomstammen naar beneden lieten rollen waarbij de Fransen luidkeels werd toegeroepen:
‘pas op, daar valt weer een houtje’.315
De Franse landelijke dienstplicht uit 1810 hield bij de vrijstellingen geen rekening met het geloof dat
iemand aanhing. Koning Willem I handhaafde deze koers, die vooral hard aankwam bij de
Doopsgezinde Kerk en de Zeister Broedergemeente. Zij dienden bij de minister van Binnenlandse
Zaken nog wel verzoekschriften in om op godsdienstige redenen van de wapenhandel verschoond te
blijven, maar deze verzoekschriften nam de overheid voor kennisgeving aan.316 Vrijstellingen op basis
van godsdienst pasten nu eenmaal niet langer bij de Nederlandse dienstplicht van de negentiende
eeuw. De kerkgenootschappen hadden zich bij het nieuwe overheidsbeleid neer te leggen. Maar de
afkeer van de lidmaten ten opzichte van de verplichte krijgsdienst verdween daarmee niet spoorslags.
Wel trad bij de doopsgezinden een verschuiving op: al snel speelde meer traditie en minder dan in het
verleden een principieel standpunt een rol in de afwijzende houding ten opzichte van de dienstplicht.
Het bekende en uitvoerige dagboek dat de doopsgezinde improvisator317 en koopman Willem de
Clercq in de eerste helft van de negentiende eeuw bijhield, geeft hier een voorbeeld van. In 1814 liet
hij zich veelvuldig in negatieve zin uit over de dienstplicht. De handhaving ervan noemde hij zelfs als
een van de grote gebreken van de politieke toestand in Nederland onder Willem I. Hij baseerde dit op
de berichten van miliciens: ‘die niet als conscriptie, zoo gezegd wordt, maar als landskinderen voor
volk en vaderland uittrekken, en klagen dat zij veel slaag en weinig eten bekomen. Wat is het morele
gevoel dat tegen zoodanig een behandeling kan opwegen? En wie is niet liever het werktuig van een
dwingeland met personeele vrijheid dan dat der vrijheid met stokslagen?’318 Ook in latere jaren bleef
De Clercq klagen over de gevolgen van de dienstplicht. Hij wist zich bij een militiemaatschappij van
een remplaçant te verzekeren voor het geval hij alsnog mocht inloten. Gelukkig voor hem, hoefde hij
niet op te komen. Wel diende hij een aantal jaren met tegenzin bij de schutterij. De Clercq moest
weinig hebben van de dienstplicht, maar zijn houding was niet gebaseerd op religieuze principes. In de
biografie over zijn betovergrootvader, schreef W.A. de Clercq hierover: ‘opvallend is, dat De Clercq
noch in deze tijd, noch later in zijn ‘militaire loopbaan’ ooit in zijn memoires noteert dat het een
doopsgezinde niet past om een wapen te dragen’.319
Ook de joodse gemeenschap had volgens De Clercq in zijn dagboek aanvankelijk weinig op met de
dienstplicht. Op 27 oktober 1812 schreef hij dat enkele joden zich hadden laten inenten met gal, zodat
zij afgekeurd zouden worden. Maar de list werd doorzien en al snel ging een circulaire uit naar alle
gemeentebesturen met de opdracht na te gaan of bedeelden aan de galziekte leden.320 De tegenzin die
veel joden hadden om dienstplicht onder Bonaparte te vervullen, kwam niet uit de lucht vallen. Zij
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hadden weinig ervaring met het dragen van wapens. In de tijd van de Republiek waren joden evenals
de lidmaten van de Doopsgezinde Gemeenschap en de Zeister Broedergemeente niet geacht in de
stedelijke schutterijen te dienen. Toen zij in 1796 wettelijk werden gelijk gesteld, ontstond een nieuwe
situatie. Tijdens de Bataafse Republiek werden zij verplicht te dienen in stedelijke burgerwachten uit
bijvoorbeeld Den Haag, Groningen en Amersfoort, maar in Amsterdam, de stad waar de grote
meerderheid van de joden woonde, bleven ze buitengesloten. Dat kwam enerzijds omdat zij zelf
weinig enthousiasme toonden en anderzijds omdat de christelijke leden van de Amsterdamse
burgerwacht ze liever zagen gaan dan komen. De achtergrond van deze wederzijdse afkeer lag in
ernstige onlusten die in het midden van de jaren 1770 in Amsterdam tussen joden en de patriotten
hadden plaatsgevonden. Er waren over en weer rake klappen gevallen en zelfs doden te betreuren. De
joden en leden van de burgerwacht hadden toen lijnrecht tegenover elkaar gestaan. Geen wonder dat
men aan beide zijde niet stond te popelen om samen in een eenheid te gaan dienen.321
Nadat Lodewijk Napoleon in 1806 koning was geworden, kregen joden in sterkere mate met verplichte
krijgsdienst te maken. De koning kondigde een decreet af waarin hij alle steden opdroeg niet langer te
discrimineren tussen hun joodse en andere inwoners. Daarnaast ondertekende hij op 8 juli 1809 een
koninklijk besluit dat voorzag in de oprichting van een speciaal korps joodse soldaten voor het
landelijk leger. De koning die onder zware druk stond van zijn broer Napoleon om soldaten te leveren,
had met succes de gevreesde Franse conscriptie weten tegen te houden, maar om toch enigszins aan de
wens van zijn broer te voldoen, was hij wel genoodzaakt andere impopulaire maatregelen te nemen.
Een van die maatregelen was de eerder beschreven gedwongen rekrutering van weesjongens; een
andere was zijn besluit uit 1809 om de joden door de vorming van een speciaal korps hun steentje te
laten bijdragen in de legervorming. Hij hoopte mogelijke joodse tegenstand te voorkomen door
rekening te houden met hun specifieke culturele en religieuze achtergrond. De bedoeling was het korps
te vormen uit twee bataljons van 883 man onder leiding van joodse officieren en met een speciale
slager in dienst.322 Ondanks deze versoepeling, een klein propagandaoffensief en de opdracht die de
regering gaf aan de rabbi’s en de joodse Hoge Raad om de dienst in het korps te propaganderen, zou
uiteindelijk zelfs het aantal van een bataljon bij lange na niet worden gehaald en kwam het joodse
korps nooit van de grond.323
De inlijving bij Frankrijk in 1810 zorgde voor de definitieve ommekeer: ook joden waren voortaan
verplicht in het leger te dienen. In dat leger van Napoleon bestonden geen afzonderlijke joodse
korpsen en was er geen enkele garantie dat de joodse soldaat koosjer kon eten en op sabbat en
feestdagen van vechten was vrijgesteld. De onwil van de joden bleef niet beperkt tot pogingen om
vrijstellingen af te dwingen door ziekten voor te wenden, die De Clercq in zijn dagboek beschreef. Zo
speelden joden een belangrijke rol in een van de grootste conscriptierellen uit die tijd die was
begonnen in de Amsterdamse Jodenbreestraat en waarbij een dode en zeven gewonden waren te
betreuren.324 Lebrun was woedend omdat hij de joden juist een korte tijd daarvoor plaatsvervanging
had toegestaan, een mogelijkheid die voor hen in Frankrijk niet bestond. Hij nam strenge maatregelen
en drie van de aanstichters werden geëxecuteerd. 325
Na 1813 lijken de joden het verplichte soldatenleven als onvermijdelijk te hebben aanvaard.
Ongetwijfeld zal een traditionele aanhankelijkheid ten opzichte van het huis van Oranje hierbij een rol
hebben gespeeld en niet onbelangrijk was bovendien dat de rabbi’s weinig last hadden van de
dienstplicht omdat zij waren vrijgesteld. Toch moet het leven in de kazerne voor een grote groep arme
joden zwaar hebben gewogen. Zij dienden zich als minderheid aan te passen en zullen het met hun
afwijkende religie, cultuur en eetgewoonten extra zwaar hebben gehad, hoewel die verschillen door de
legerleiding zeker niet altijd werden genegeerd.326 De animo onder joden om als vrijwilliger in de
krijgsmacht te dienen was in ieder geval niet groot. Zo groeide tussen 1815 en 1870 het aantal joden
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dat als ambtenaar in overheidsdienst werkte, maar het militair beroep trok ze over het algemeen niet
aan.327
Een christelijke broedergemeente die geweldloosheid aanhing, maar in tegenstelling tot de uiteindelijk
volgzame doopsgezinden, Zeister Broedergemeente en joden absoluut niet van plan was in de kazerne
te dienen, was de broederschap van de Zwijndrechtse Nieuwlichters. De godsdienstige sekte bestond
van ongeveer van 1817 tot 1847, en verzette zich met hand en tand tegen de verplichting wapens te
dragen. De aanhang was klein en kwam in de loop der jaren niet boven de tweehonderd leden uit. Zij
leefden in communeverband op boten en in oude schuren in het Zuid-Hollandse polder- en
veengebied. De belangrijkste plaats van vestiging was Zwijndrecht en leider en medeoprichter van het
gezelschap was Stoffel Muller. Hij had in 1808 een droom gehad waarin hij volgens zijn latere vrouw,
Maria van Leer, ‘het licht had gekregen’, dat zijn hele leven had veranderd. Het was volgens Maria dit
nieuwe licht waarnaar zijn volgelingen waren genoemd.328 De nieuwlichters waren misschien klein in
aantal, maar trokken met hun niet alledaags optreden en soms zelfs provocerend gedrag de
belangstelling van de plaatselijke bevolking en de overheid. En ook na het einde van de beweging in
de jaren 1840 bleef de aandacht voor deze zonderlinge geloofsgemeenschap bestaan. Zo schreef
Arthur van Schendel in 1933 de roman, De Waterman, waarvoor de nieuwlichters de inspiratiebron
vormden.
De relatie van de nieuwlichters met de overheid was slecht. De broeders werden vervolgd en kwamen
geregeld in conflict met plaatselijke besturen vanwege vermeende ongeoorloofde samenscholing of
landloperij. Ook de opdringerige evangelisatiemethode en respectloze benaderingen van ambtenaren
waren voor de autoriteiten stenen des aanstoots. Zo spraken de sekteleden rechters met vriend aan en
namen zij hun pet niet af tijdens een rechtszaak. Ook moesten de nieuwlichters niets hebben van de
burgerlijke stand, die zij beschouwden als het symbool van een allesbepalende overheid die het gaan
en staan van haar onderdanen vastlegde. Ze gaven hun pasgeboren kinderen daarom niet aan en sloten
huwelijken niet af voor de wet. De sekteleden moesten, om dezelfde reden als waarom ze tegen de
burgerlijke stand waren, ook niets hebben van de dienstplicht, die zij zagen als een onnodige
vrijheidbeperkende overheidseis. Bovendien waren de nieuwlichters principiële pacifisten die hun
opvatting baseerden op het zesde Bijbelse gebod: ‘Gij zult niet doodslaan’, en het gebod van
naastenliefde.
In het midden van de jaren 1820, toen het nieuwe van de beweging af was en de leden meer in hun
eigen levensonderhoud wisten te voorzien door de verkoop van zwavelstokken langs de deuren, leken
de scherpe kantjes van het conflict tussen de sekte en de overheid te zijn verdwenen. Dit bleek
bijvoorbeeld uit de reactie van de overheid op de opname van een aantal broeders in de schutterijen. Er
werd rekening gehouden met hun achtergrond en ze mochten hospitaal- of keukendiensten verrichten.
Deze coulante houding verdween echter toen in 1830 de Belgische opstand uitbrak. De nieuwlichters
moesten voortaan, net als ieder ander die geen remplaçant nam, aan de reguliere krijgshandelingen
deelnemen. Drie dienstplichtigen uit de sekte, in 1831 Jan Hendrik Kosters en in 1834 Johannes
Thijssen (of Theyse) en Jacobus Johannes Huysmans, weigerden dit op grond van godsdienstige
leerstellingen en werden tot een aantal jaren dwangarbeid veroordeeld. Volgens Maria van Leer stierf
een van hen in de gevangenis, maar zeker is dit niet. In de archieven is hier in ieder geval niets over
terug te vinden.329 De eerste dienstweigeraar, Kosters, bleef hoe dan ook in leven. In het archief van
het ministerie van Binnenlandse Zaken is over hem een verslag terug te vinden van de auditeurmilitair, Johannes Enschede, naar aanleiding van een verzoekschrift van de Zwijndrechtse
Nieuwlichter, J. Obeloo, wonende aan ‘de Kromme Mijdrecht bij de Uithoorn’. Obeloo diende het
verzoek in om Kosters, die tot zes jaar kruiwagen was veroordeeld, een soort van vervangende
dienstplicht ‘avant la lettre’ in het hospitaal te laten verrichten.
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Naar aanleiding van een verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken om informatie over deze
zaak gaf Enschede een kort verslag van het gebeuren: ‘Zoodra hij bij het korps was aangekomen, heeft
men hem de krijgsartikelen voorgelezen, doch hij heeft geweigerd dezelve te teekenen op grond dat hij
geen krijgsdienst konde presenteren, en alzoo zich daarnaar niet konde gedragen. Men heeft als toen
ontwaard dat hij behoorde of scheen te behooren tot eene secte, welke zoo de spraak gaat, hier te lande
bekend is, onder den naam Broeders van het nieuwe licht’. Vervolgens had Kosters wel zijn uniform
willen aantrekken, maar wapens weigerde hij pertinent te dragen. Kosters bleef weigeren, ook na: ‘8
dagen policie kamer, 14 dagen provoostarrest en 8 dagen cachot’. Tenslotte was hij voor de rechtbank
gebracht en daar had hij gezegd: ‘Mijne godsdienst is de Kristelijke gegrond op het Evangelie. Wij
kennen geen bedienaars van de godsdienst en zijn allen broeders (…) Wij bezitten geen kerkgebouwen
en houden godsdienst in onze woning’. Na deze niet alledaagse verdediging was een vonnis van zes
jaren gevangenisstraf uitgesproken. De beklaagde was niet in hoger beroep gegaan. Voordat Kosters
naar de strafgevangenis in Leiden werd vervoerd, was hij volgens Enschede: ‘bij de executie op de
gewone wijze, en naar het luid van ’t voorschrift gekleed in zwart gewaad en gedekt met eenen zwarte
muts, naar de paradeplaats geleid, en met den keten aan hand en voet van dezelve teruggevoerd’. 330
Het is een voorbeeld van de zware militaire straffen die in die tijd werden uitgedeeld.
De minister van Binnenlandse Zaken was niet van plan om op de gevangenisstraf terug te komen en
werd daarbij ondersteund door de minister van Justitie. In een brief uit maart 1832 gaf de minister van
Binnenlandse Zaken toe dat de leden van de broederschap bij de schutterij in het verleden als
ziekenoppasser in hospitalen in dienst waren gesteld, maar volgens hem waren de belangen van de
dienst toentertijd niet zo zwaarwegend als in deze tijd van oorlog. En vervolgde hij: ‘hier een beginsel
van maken zoude in allen geval hoogst gevaarlijk wezen. Ook leden van andere godsdienstige
gezindheden zoals kwakers en doopsgezinden zouden aanspraak willen maken op hetzelfde
gunstbewijs’.331 De minister vreesde dat een soort van vervangende dienstplicht voor het kleine
groepje radicale nieuwlichters een precedent zou scheppen voor andere grotere kerkelijke gezindten.
De conflicten over het dienstweigeren en de mogelijke ophef daaromheen moesten dan maar voor lief
worden genomen.
De excentrieke en fanatieke kleine groep nieuwlichters hield de autoriteiten ook na de rechtszaak tegen
Kosters nog een aantal jaren flink bezig. Maar begin jaren 1840 was het na het overlijden van de leider
Muller snel met hen afgelopen. Er ontstond tweespalt en het aantal leden werd zo gering dat hun
betekenis er nauwelijks meer toe deed. Aan een korte en heftige strijd tussen de staat en de meest
principiële dienstweigeraars van de negentiende eeuw, kwam een eind.
De joden en doopsgezinden die in de tijd van de Republiek geen wapenplicht hadden gekend, maar
ook leden van andere kleine kerkgenootschappen die niet geloofden in gehoorzaamheid aan een
wereldlijke overheid en geweldloosheid hoog in het vaandel hadden staan, konden om de dienstplicht
te ontlopen natuurlijk van het remplaçantenstelsel gebruik maken. Ze deden dat ook. In het voorlopig
verslag naar aanleiding van een ontwerp militiewet uit 1872 van de regering Thorbecke, stond
bijvoorbeeld over dienstvervanging te lezen, dat deze: ‘in dit land thans de eenige uitkomst is voor hen
die gemoedelijke bezwaren hebben tegen de krijgsdienst en het dragen der wapenen of ten minste het
gebruik der wapenen als redelijk ongeoorloofd beschouwen. Die bezwaren werden vroeger hier te
lande ontzien’.332 Maar niet iedereen die op religieuze gronden een gewetensbezwaar had, kon zich een
plaatsvervanger of nummerverwisselaar veroorloven en anderen wezen ook deze mogelijkheid om
godsdienstige redenen principieel af. Een dergelijk voorbeeld deed zich voor in 1853 in de Friese
gemeente Balk. Een splintergemeente met de naam Vlamingen, de meest orthodoxe tak van de
Doopsgezinde Gemeenschap, was niet van plan de oude belijdenissen op te geven. Ook wilden zij
niets van plaatsvervanging weten: ‘zij wilden niet anderen laten doen wat zij voor zichzelf een zonde
achtten’. Hun predikanten R.J. Symensma en R.J. Smit drongen daarom herhaaldelijk bij de
Nederlandse regering aan op vrijstelling voor de dienstplicht van hun gemeenteleden. Het zal niet
verbazen dat hun verzoeken niet werden ingewilligd. Voor zeventien leden uit vier gezinnen restte
niets anders dan om onder leiding van de twee predikanten naar de Verenigde Staten te vertrekken. Het
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was een van de weinige keren dat de keuze voor emigratie aantoonbaar grotendeels was gebaseerd op
de dienstplichteis van de Nederlandse overheid.333
Binnen de grootste kerk, de Nederlandse Hervormde Kerk, deden zich dergelijke extreme daden uit
geloofsovertuiging niet voor. Toch was het verplichte soldatenleven in de kazerne ook binnen deze
kerk niet onbetwist. De invoering van de Franse dienstplicht in 1810 had vanaf de kansel veel
weerstand opgeroepen. Hierbij speelde net als bij sommige kleine kerkgemeenschappen theologische
en humanitaire aversie tegen het voeren van oorlog een rol. Een andere oorzaak was de wijze waarop
dominees in deze jaren in de praktijk van alledag met de uitvoering van de conscriptie in aanraking
kwamen. Ze moesten tegen wil en dank administratieve werkzaamheden ten behoeve van de
burgerlijke stand blijven verrichten, zoals het opstellen en uitgeven van uittreksels uit doopregisters,
omdat plaatselijke besturen die nog niet op orde hadden. Bovendien werden hun kerkgebouwen in
deze beginperiode nogal eens gebruikt voor conscriptiewerkzaamheden. Dit wekte irritatie en was
soms aanleiding voor een predikant om een vurige preek tegen de conscriptie af te steken.334
Na de Franse tijd veranderde vanzelfsprekend de houding. Willem I, die de plaats innam van de gehate
katholieke keizer, was lid van de Nederlands Hervormde Kerk en telg uit de Oranje-dynastie waarvoor
de liefde onder de predikanten en leden van de hervormde kerkgemeenschap traditioneel groot was. De
dominee Sytze Roorda van Eysinga getuigde van het belang van de machtswisseling in een preek die
hij in Westzaan hield. In het voorwoord van een pamflet dat in 1814 naar aanleiding van de preek
verscheen, stond te lezen: ‘Zoo zeer de Bedienaren van den godsdienst verlegen stonden, toen zij in
het jaar 1811, geroepen werden, om in hunne leerredenen den wapenhandel aan te prijzen en de jeugd
op te roepen tot de krijgsdienst, onder eene Keizer, met wien ons hart, zoo min als ons belang, iets
gemeen had: – zoo gemakkelijk viel thans de voldoening aan het uitgedrukte verlangen van den
geliefde Vorst, bij het invoeren van den Landstorm en de Land-militie in ons Vaderland’.335
De woorden van de dominee wilden niet zeggen dat zijn geloofsgenoten de dienstplicht na de komst
van Willem I uit vaderlandsliefde en koningsgezindheid zonder slag of stoot aanvaardden. De
theologische en morele twijfel over het dragen van wapens bleef in de volgende decennia ook in deze
kringen een rol spelen. De preek van Eysinga was bijvoorbeeld behalve als eerbetoon aan de koning,
ook bedoeld als rechtvaardiging van oorlogvoering aan de hand van Bijbelteksten. Blijkbaar was dit
nodig om lidmaten met gewetensbezwaren te overtuigen. Maar naast de morele bezwaren tegen het
dragen van wapens, was in de negentiende eeuw toch vooral de vrees voor het verfoeide kazerneleven
voor ouders een motief om hun zoon thuis te houden. Een vrees die bijvoorbeeld tot uiting kwam bij
de belijdenis. Jongens in de Nederlands Hervormde Kerk hoorden de belijdenis van hun geloof te
hebben afgelegd voordat ze in militaire dienst gingen; dat zou hun wapenen tegen velerlei verleiding.
Ook kwam het voor dat ouders een extra bedrag in het collectezakje deden als blijk van dank dat een
zoon was vrijgeloot.336 In het Drentse Hoogeveen hadden de diakenen in 1854 om deze reden
bijvoorbeeld een gift van maar liefst 25 gulden ontvangen. De gift wekte bij hen veel sympathie op en
deed ze in de plaatselijke krant verzuchten: ‘Men hoopt, dat dit bij diegenen, welke hetzelfde voorrecht
hebben genoten, navolging moge vinden’.337
Tot de opkomst van de orthodox-protestantse aanhang onder leiding van Abraham Kuyper, uitte de
angst voor de kazerne binnen de Nederlands Hervormde Kerk zich in dergelijke symbolische
individuele daden binnen het eigen kerkverband. In de laatste decennia van de negentiende eeuw
werden de godsdienstige en morele bezwaren tegen het kazerneleven onder impuls van Kuyper en de
zijnen ook naar buiten uitgedragen en vertaald in politieke actie. De antirevolutionaire partij, de eerste
en op initiatief van Kuyper tot stand gekomen moderne politieke partij van Nederland, had de
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verbetering van het kazerneleven hoog in haar vaandel staan. In het beginselprogramma uit 1878 werd
hierover zelfs een apart artikel opgenomen. Daarnaast besteedde het lijfblad van de
antirevolutionairen, het eveneens onder leiding van Kuyper staande De Standaard, geregeld aandacht
aan de kazernekwestie. Er was bij de redactie begrip voor ouders die in de heersende omstandigheden
uit persoonlijke, godsdienstige of morele motieven moeite hadden met de dienst in de kazerne: ‘bij tal
van ouders, die voor den dienst van het Vaderland gaarne hun kind veil gaven, heeft het vaak diepen
wrok gezet, dat men door de kazerne hun kind in dienst des duivels in plaats van in dienst des
Vaderlands heeft gebracht (…) Zoolang men toch de nieuwe recruten altoos weer bij de oude
saambrengt, is het bijna onvermijdelijk, die ze onbewust die ouden naäpen en zich een manier van
spreken en oordelen aanwennen, zoo als ze die vinden. Immers elk jong recruut stelt er prijs op,
spoedig voor vol te worden aangezien.’338 Bovendien lag er na het afzwaaien nog een volgend gevaar
op de loer: ‘Immers, het komt maar al te vaak voor, dat een recruut, die uit de kazerne huiswaarts
keerde, den kazerne-geest naar de plaats zijner inwoning overbracht en bij het jonge geslacht van
beider sexe het zaad strooide van een onkruid, dat slecht al te welig opwies’.339
In hetzelfde artikel werd een aantal oplossingen aangedragen opdat ‘de kazerne niet langer spottaal
boven vroomheid ere’. Niet alleen de vrees voor dronkenschap, bordeelbezoek of vervreemding, maar
ook het taalgebruik stootte de gereformeerden namelijk af. Vloeken was volgens De Standaard de
gewoonste zaak van de wereld, en de krant had niet helemaal ongelijk. Een niet gereformeerd
gekleurde getuigenis uit de eerste hand van de al eerde geciteerde Haagse beroepsmilitair Janssen over
zijn belevenissen in de Oranje Kazerne, was in ieder geval ook weinig positief over het taalgebruik:
‘Zo vies en vuil als het in die Oranje Kazerne was in sanitair opzicht, zo liederlijk en gemeen was er
wat men hoorde en zag. (…) De zwaarste vloeken rolden van de lippen van de officieren,
onderofficieren en korporaals en soldaten, en ook ik vloekte mee; maar de grofste vloeken die men nu
en dan van sjouwerlui hoort als ‘krachtsuitdrukkingen’ zijn liefelijke gebeden en poëtische
ontboezemingen, vergeleken bij het taaltje, dat men dagelijks in de kazerne hoorde’.340
De soldatentaal was onder de protestanten een berucht fenomeen. Maar of aan de manier waarop de
soldaten onderling communiceerden doelbewuste anti-godsdienstige motieven ten grondslag lagen, is
een andere vraag. In de twintigste eeuw ontstond er vanuit wetenschappelijk hoek belangstelling voor
de soldatentaal. Volgens de Amerikaanse historica Lynn Hunt lag de oorzaak van de grove woordkeus
in de kazerne vooral bij het verlies aan persoonlijk leven. Het taalgebruik onder de militairen was meer
een uiting van een eigen cultuur dan van immoreel grof taalgebruik. Franse soldaten bedachten hun
eigen taal om zich te onderscheiden van de ‘pékins’; de burgers. Ze hadden hun eigen termen voor
uitrusting, gebeurtenissen op het slagveld, hun soldij (het geld werd omgedoopt tot zakvaatwerk) en
zelfs voor het schrijven van het lottospel. De Duitsers stonden bekend als ‘zuurkoolkoppen’, de Britse
vijand was gewoon goddam’.341 In Nederland wijdde de socioloog Jac van Ginneken in een studie uit
1914 over de sociologische structuur van de Nederlandse taal een apart hoofdstuk aan de soldatentaal
tussen 1850 en 1880.342 Hij kon zich wel wat voorstellen bij de angst van de protestanten. De
soldatentaal was volgens hem zo ruw dat de schrijvers van de militaire romans en novellen uit de
negentiende eeuw zich er niet aan durfden te wagen. Het repertorium van vloeken, schimp- en
scheldwoorden werd in publicaties uit die tijd vervangen door het gebruik van oneigenlijke termen als
‘duizend bommen en granaten’.343
Ook de obscene soldatenversjes die de jonge miliciens volgens de eerder geciteerde oud-officier
Leendertz tijdens de marsen zongen, waren berucht. Van Ginneken betoogde dat er een praktische
reden was voor de vele obscene toespelingen in versjes. Het legerkader leerde de jonge miliciens de
betekenis van verschillende trompet- of hoornsignalen door middel van simpele rijmpjes vol met
schuine woorden waarvan het ritme met de signalen overeenkwam. Het aangeleerde bleef op die
manier het best hangen in het hoofd van de eenvoudige boer of fabrieksarbeider die dienstplichtig was
338

De Standaard, 1 november 1889.
Ibidem.
340
Janssen en Verhoeff, Een Haagse jongen, 76.
341
Lynn Hunt, ‘Franse revolutie en persoonlijk leven’, in: Michelle Perrot (red.) Geschiedenis van het Persoonlijk Leven. Van
de Franse revolutie tot de Eerste Wereldoorlog (Amsterdam 1992) 26-28.
342
Jac van Ginneken, ‘De soldatentaal’, in: Handboek der Nederlansche taal, deel II. De sociologische structuur onzer taal
(Nijmegen 1914). 440-475.
343
Van Ginneken, De soldatentaal, 444.
339

[179]

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

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

[198]

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