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BIJLAGE I VAN OPKOMST 

TOT VERLOF 

De staafdiagrammen op pagina 1025 tot en met 1028 geven een grafisch 
beeld van de tijd dat de diverse lichtingen onder de wapenen waren. Alleen 
die maanden worden getoond waarin soldaten en korporaals in dienst wa
ren. Onderofficieren en officieren zijn buiten beschouwing gelaten. In het 
algemeen kan gesteld worden dat zij langer dienden. Bovendien waren de 
data waarop de verloven ingingen te divers om daaruit een algemeen beeld 
te creëren. Wat betreft de militielichting van 1914 valt op te merken dat de 
voorjaarsploeg al sinds maart van hetzelfde jaar in dienst was. De soldaten 
van de lichtingen 1912 en 1913 die dienden bij de bereden wapens waren 
respectievelijk twee en een jaar onder de wapenen. 

De grafieken laten eveneens zien dat de regeringspolitiek van aflossing 
een succes was. Diagram A geeft weer dat alle miliciens die in augustus 1914 
op dienden te komen, met uitzondering van de cavaleristen van 1913 voor 
november 1918 weer thuis waren. Diagram B laat vervolgens de diensttijd 
zien van hen die na augustus 1914 werden opgeroepen. De meeste van deze 
militairen verbleven tot het einde van de mobilisatie in het leger, soms wel 
tot ver in 1919. Vanwege het speciale karakter van de landstormmannen is 
hun diensttijd in een apart diagram C weergegeven. Allen dienden tot de 
gedeeltelijke demobilisatie van november 1918. Tenslotte toont diagram D 
de situatie bij de zeemacht. Bij de marine dienden alleen miliciens van de 
lichtingen 1909 en jonger. Slechts van de jaarklassen 1908, 1909, 1910, 1916 
en 1917 werden landstormplichtigen bij de zeemacht geplaatst. 

Het is onmogelijk gebleken om een 100% correct en compleet over
zicht te geven. Vooral met betrekking tot de verlofdata geven de bronnen 
onvolledige informatie. Daarnaast is er hier voor gekozen om de maand 
te vermelden wanneer de grootste groep opkwam en met verlof ging. Er 
waren echter veel uitzonderingen. Bijvoorbeeld konden overplaatsingen en 
een gevangenisstrafervoor zorgen dat iemand later met verlof ging. Uitstel 
van opkomst en vervroegde uitdiensttreding om persoonlijke of zakelijke 
redenen waren eveneens regelmatig aan de orde. 
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Bronnen 

De Nederlandsche Staatscourant. 
N. Bosboom, In Moeilijke Omstandigheden augustus 1914 - mei 191J. 
Koninklijk Nationaal Steuncomité, Voornaamste bescheiden door het co

mité uitgegeven van 1 juli tot en met december 1916, benevens uitvoerige 
mededeelingen omtrent de door het Koninklijk Nationaal Steuncomité 
verleende ondersteuningen, Bundel 9. 

Idem van 1 januari tot en met 30 juni 1917, Bundel 10. (Beide bundels zijn 
te vinden in het GAL, Archief Steuncomité Oorlogstoestand 1914, 11.) 

J. Kooiman, De Nederlandsche strijdmacht en hare mobilisatie in het jaar 
negentien honderd en veertien. 

Figuratief overzicht van den aanwas en den afvoer van de verschillende 
groepen van dienstplichtigen van Augustus 1914 tot December 1917. IMG 
Den Haag, 91 a/3. 

Schema van aflossing van de dienstplichtigen (korporaals en manschap
pen) in het tijdvak van einde Maart 1918 tot 1 Juli 1919, door Opperbe
velhebber van Land- en Zeemacht, 21-2-1918. IMG Den Haag, 90/9. 

Archief stamboeken onderofficieren en minderen na 1813, 1813-1924, NA, 
2.13.11. 

Controlelijsten en straflijsten betreffende militair personeel van de land
macht 1904-1939, NA, 2.13.66. 

Stamboeken en delen met personeelsgegevens Koninklijke Marine A. 
stamboeken zeemiliciens, NA. 

Stamboeken landstormplichtigen in werkelijke dienst van de Koninklijke 
Marine, NA. 
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Van opkomst tot verlof 
Verblijfduur Landmacht (excl. Landstorm) onder de wapenen per augustus 1914 

Landweer 1907 f1879) 

Landweer 1908 ('1 

Landweer 1909 p881) 

Landweer 1911 f1883) 

Landweer 1910 ('1882 ) [ 

Militie {e. g) 1906 f1886) [ 

Landweer 1911 f1883) 

Landweer 1911 f1883) 

Landweer 1912 f1884) 

Landweer 1912 f 1884) 

Militie (a. h) 1906 f1886) [ 

Landweer 1913 f 1885) 

Militie (a. e. g,h) 1907 f1887) 

Militie (landweer) 1906 f1886) 

Militie (landweer) 1907 f1887) 

Militie (landweer) 190B f1888) 

Militie (landweer) 1909 f1889) 

Militie (landweer) 1910 f1890) 

Mitte (a, e. g, h) 1908 f 1888) 

Militie (e. g) 1909 f1889) 

Militie (b) 1913 f1893) 

Militie (b) 1912 f1892) 

Mtlitie(b. c.f. i) 1911 f1891) 

Militie (e. g) 1910 f1890) 

Militie (a.h) 1909 f1889) 

Militie (b) 1913 ('1893) 

Militie (b. c.f, i) 1912 f1892) 

Militie (c, f. i) 1913 f 1893) 

Militie (e. g) 1911 ('1891) 

Milrtie(b. C.f. i.j) 1914 f1894) 

Militie (e, g) 1912 f1892) 

Militie (e, g) 1913 f1893) 

Militie (a.h) 1910 f 1890) 

Militie (a, h) 1911 ('1891) [ 

Militie (a. h) 1910 f 1890) [ 

Militie (b. c. e. f. g) 1914 f1894) [ 

Militie (a, h) 1911 f1891) [ 

Militie (a, h) 1912 f1892) [ 

Militie (a) 1913 f1893) [ 

Militie (h) 1913 f 1893) [ 

Militie (a) 1913 ('1893) [ 

Diagram A 

a Cavalerie 
d Motordienst 
g Torpedisten 
I Wielrijders 

b Genie 
e Pantserfortartillerie 
h Veldartillerie 

c Infanterie 
f Pontonniers 
i Vestingartillerie 
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Diagram B 

a Cavalerie 
d Motordienst 
g Torpedisten 
j Wielrijders 

b Genie c Infanterie 
e Pantserfortartillerie f Pontonniers 
h Veldartillerie i Vestingartillerie 
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Van opkomst tot verlof 
Verblijfduur Landstorm onder de wapenen 

Landstorm 1915 ("1895) 

Landstorm 1914 ('1894) 

Landstorm (c. d , j) 1913 ( '1893) 

Landstorm (b) 1913 ('1 

Landstorm (c) 1912 ('1892) 

Landstorm (b, d . j ) 1911 ( '1891) 

Landstorm (c, j) 1912 ('1892) 

Landstorm (b. d, j) 1911 ( '1891) 

Landstorm (c) 1911 (M891) 

Landstorm (c. 1)1911 ( '1891) 

Landstorm (b. c) 1910 ( '1890} 

Landstorm 1916 ( '1896) 

Landstorm (b, c, f, i) 1910 ("1890) 

Landstorm (c) 1909 (* 

Landstorm (c) 1909 ( '1889) 

Landstorm 1917 ('1897) 

Landstorm (e. i) 1909 ( '1889) 

Landstorm (b. c. f) 1908 ( '1888) 

.andstorm (c. e. g. i) 1908 ( '1 

Diagram C 

a Cavalerie 
d Motordienst 
g Torpedisten 
j Wielrijders 

b Genie c Infanterie 
e Pantserfortartillerie f Pontonniers 
h Veldartillerie i Vestingartillerie 
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Diagram D 


