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Samenvatting

Deze  studie  gaat  over  arbeid  van  soldaten  bij  een  Nederlands  regiment  lichte  infanterie  in  de
periode  1806-1814.  Onderzocht  werd  waar  de  arbeid  van  deze  soldaten  uit  bestond,  hoe  de
uitvoering van die arbeid gerealiseerd werd en onder welke omstandigheden. Vanaf het midden van
1810 werd het vrijwilligersleger van het voormalig koninkrijk Holland opgenomen in het Franse
leger. 

De  conscriptie  werd  voorbereid  en  begin  1811  ingevoerd  in  de  Franse  departementen  die
voorheen het koninkrijk Holland vormden. Middels de conscriptie was er meer zekerheid om het
noodzakelijk  gewenste  aantal  soldaten  te  krijgen.  Het  leger  slaagde  er  in  om  grote  groepen
burgermannen in korte tijd om te vormen tot uniforme soldaten, bestemd tot de bijzondere vorm van
arbeid waarbij de dood de uiterste consequentie was. De begrippenwereld achter  total institutions
maakt  verklaarbaar  waardoor  die  omvorming  tot  uniforme  soldaten  lukte.  Veel  soldaten
deserteerden in een poging even aan het systeem te ontsnappen. 

Het meest intensieve werk van de soldaat was marcheren. In de onderzochte periode maakte het
regiment  enkele  malen  deel  uit  van  een  invasiemacht,  waarna  het  een  bezettingsmacht  werd.
Kustbewaking tegen de smokkel in het kader van het Continentale Stelsel en ter voorkoming van
Engelse invallen was een terugkerend thema bij het regiment. Verder werden ze ingezet om aan de
vestingen  te  werken.  Ook  hielpen  zij  bij  een  brand  of  overstromingen,  hetzij  door  fysieke
ondersteuning, hetzij door financiële bijdragen.

Binnen  het  regiment  werkten  een  groot  aantal  specialisaties  samen.  Onderofficieren  waren
onmisbaar voor de scholing van de soldaat. De geweermaker, de foerier, de kanonnier, de chirurgijn,
de mannen van de elitiecompagnieën, de jagers en de officieren in verschillende rangen en functies
vormden samen met de het regiment, waarbij de sterkte van het regiment afhankelijk was van de
inzet van het individu.

Die inzet werd bepaald door een verhouding in de beloningen die de soldaat ten deel vielen en de
dwang die nodig was om de gewenste inzet te krijgen. Handhaving van de discipline vond plaats
door een strafsysteem binnen het regiment en de krijgsraad. De soldaat kreeg in principe soldij voor
zijn werk, maar in de praktijk werd er vanuit 's Rijks schatkist veel te weinig geld ter beschikking
gesteld voor het regiment. Tijdens veldtochten werd er niet uitbetaald, verder was er achterstallige
soldijbetaling. Soms werd in natura betaald in de vorm van een broek, of schoenen of een jas. De
verzorging binnen het eigen regiment was de grootste vijand van de soldaat. Niet het slagveld maar
het  ontbreken  van  een  constante  en  kwalitatief  verantwoorde  voedselvoorziening,  het  onder
erbarmelijke omstandigheden moeten werken en onvoldoende medische voorzieningen leidde tot
het verlies van grote aantallen levens.
'Het regiment' was in werkelijkheid een voortdurend in beweging zijnd proces. De naam wijzigde
vijf maal in acht jaar. Eenheden werden samengevoegd en weer gesplitst. Er was een voortdurend
verloop van grote aantallen soldaten. Uniformen, uitrustingsstukken en wapens hadden zwaar te
lijden onder het werk. De veldbataljons waren voortdurend in beweging en het depot werd in acht
jaar zes maal verplaatst.
Bestudering  van  dit  regiment  verruimt  de  inzichten  betreffende  labour  history.  Hier  werd  het
2e/3e/1e  regiment  jagers/  33e  regiment  lichte  infanterie  onderzocht,  maar  de  gebruikte
onderzoeksmethodiek  kan  evengoed  worden  toegepast  op  andere  groepen  mensen  zonder
geschiedenis én op andere regimenten, want hun geschiedenis is minstens zo fascinerend als van het
3e regiment jagers/ 33e regiment lichte infanterie.


