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Voorwoord

De kreukels van het loof
Vermoeid gesteente

Met flinterdunne nerven
Dat zijn bladeren ontvouwt

En neer laat dalen
Tot geel geschuifel

Het lila van de herfst
Op witte stelen

Zakt rottend weg 
In drassigheid

Het besef: Wij waren
Er even bij – 
Een voetstap

Die geen echo achterlaat.

Het onderzoek dat tot dit boek leidde, begon bij de
echo´s van de voetstappen van één soldaat. De titel
van dit boek ontstond uit de laatste vier regels van
het gedicht Na de zomer van Jan Wolkers.1  Het was
in  Arnhem,  ongeveer  vijfennegentig  jaar  geleden,
dat een kleine jongen bij zijn grootvader op schoot
zat  en ademloos luisterde naar  het  verhaal  dat  de
oude  man  hem  vertelde.  Lang  geleden  was  de
grootvader van de vertellende grootvader als soldaat
naar  Rusland,  zelfs  helemaal  naar  Moskou
gemarcheerd en volgens de overlevering kon hij heel
goed schieten. Die voorouder zou daar in Rusland
gruwelijke gevechten hebben meegemaakt en bij een
van die gevechten een arm hebben verloren.

Die kleine jongen was Wim Rieksen, de broer van mijn vader. Tegen de tijd dat oom Wim míj
het  verhaal  vertelde,  was hij  de vijftig  ruim gepasseerd.  Genealogisch onderzoek maakte
spoedig duidelijk dat het Rikkert Rikkerse uit Harderwijk betrof, mijn bet-bet-overgrootvader
wiens  naam  bij  zijn  in  dienst  treden  in  het  koninklijk  Hollands  leger  in  1806  werd
opgeschreven als Riekert Rieksen, waarmee een patroniem tot familienaam werd.

Rikkert bekleedde diverse overheidsfuncties: eerst als militair, vervolgens als veldwachter,
buitengewoon jachtopziener en cipier. Door deze functies, plus het feit dat  'het zeer slegte
uitwerksel  van sterken drank op zijne  driften' hem regelmatig in  situaties  brachten waar
verslag van werd opgemaakt, bleven veel gegevens en anekdotes van zijn leven en werken in
archieven bewaard. De gegevens van zijn leven, met name over zijn werk als veldwachter,
buitengewoon jachtopziener en cipier, bundelde ik in 1992.2 Daarvóór was hij zes en een half
jaar beroepsmilitair, van medio 1806 tot begin 1813 jager en karabinier in het regiment jagers/
33e regiment lichte infanterie. Karabinier Rieksen verliet het leger nadat hij in Rusland een
sabelhouw over zijn rechterhand en -arm had gekregen. Daardoor kon hij het militaire werk
niet meer verrichten. 

Dat er, met uitzondering van de periode 1811-1812, weinig over zijn regiment bekend was,
maakte mij nieuwsgierig naar wat de jagers hadden meegemaakt in militair opzicht en onder
welke  omstandigheden  zij  moesten  functioneren.  Uit  die  nieuwsgierigheid  ontstond
uiteindelijk deze dissertatie. Maakt een voorouder deel uit van een geschiedkundige periode,
dan krijgen algemene gebeurtenissen er een persoonlijke dimensie bij. Van vaderskant is daar
karabinier Rieksen, van moederskant stam ik in rechte lijn af van de hofkapper van koning
Lodewijk Napoleon.3 Niet het kapsel, maar wel de persoon van koning Lodewijk Napoleon
wordt meermalen genoemd in dit werk. Karabinier Rieksen was in het geopolitieke spel van
Napoleon en de andere grootmachten één van de vele pionnetjes met een geweer en een sabel.
Het verschil met veruit de meeste andere pionnetjes was dat hij het allemaal kón navertellen
en dat ook deed. Bij aanvang van mijn onderzoek was het nog maar de vraag hoe groot het
waarheidsgehalte van de overlevering zou zijn.

Het regiment verkeerde weliswaar enkele malen in gevechtssituaties, maar desondanks

1 Wolkers 2008, 74 en bijlage XVI.
2 Willem Hendrik Rieksen 1922-1991 (Rieksen 1982). Rikkert Rieksen 1788-1863 (Rieksen 1992); NL-

HaNA, 2.01.15, stamboeken Oorlog vóór 1813, inv. nr. 229, stamboeken 2e regiment lichte infanterie, 
sterktestaat 25 aug. 1806; SA Nw-V, GA Ermelo, 4001, uitgaande Stukken 1816, de burgemeester van 
Ermelo aan de burgemeester van Heerde en Veessen, Veessen 6 maart 1816.

3 Jacques Isidor Saint Pierre, *Abbeville 1773, † 's Gravenhage 1826, in leven militair, hofkapper van koning 
Lodewijk Napoleon en pruikenmaker, 2 sept.1798 te 's Gravenhage x Christina van Elburg (*1774).
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bevat dit werk slechts weinig kruitdampen. De dampen waarmee de mannen van het regiment
te  maken  kregen,  waren  vooral  mephytische:  diarree,  urine,  braaksel,  beschimmelde
matrassen en de lucht van natte, verrotte uitrusting, muffe kazerneruimtes en ongewassen,
zwetende, koortsende soldaten. Grootste vijand van de jagers was de gebrekkige verzorging
binnen het eigen leger. Uitgangspunt van dit boek is dat het een gewone man betrof die in
dienst ging en de militaire arbeid verrichtte welke van hem verlangd werd. Dit betreft nog
maar de beschrijving van mannen binnen één Nederlands regiment. Gaande het onderzoek
groeide de verwondering en het respect voor de sociale organisatie en functioneren van het
regiment. Honoris Causa!

De titel  van  dit  proefschrift  Voetstappen  zonder  echo is  weliswaar  paradoxaal,  maar
impliceert tegelijk een uitdaging om toch zoveel mogelijk 'echo's' van de vele voetstappen van
soldaten te achterhalen. Mijn wens is dat de lezer van dit boek het besef krijgt ´wij waren er
even bij'.

Opgedragen aan Free

voor haar stimulerende 'tegenwerking'
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INLEIDING

De individuele soldaat

De studie van het werk en leven van de individuele soldaat is een nieuwe richting in de
geschiedschrijving,  welke  elementen  van  de  krijgsgeschiedenis,  arbeidsgeschiedenis  en
migratiegeschiedenis combineert. Al veel langer dan in de wetenschap bestond er echter in
proza en poëzie aandacht voor de soldaat. Men kan hierbij denken aan het gedicht Tamboer
Hodge van Thomas Hardy. Dit  gedicht  gaat  over  een  tamboer  die  tijdens  de
Boerenoorlog sneuvelde. Belangrijk is dat deze soldaat een naam heeft, tamboer Hodge.4

Soldaten die sneuvelden tijdens de campagnes van de Boerenoorlog die tussen 1899 en
1902  plaatsvonden,  werden  niet  meer   zoals  voorheen  uitsluitend  met  algemene
monumenten herdacht, maar ook individueel.

They throw in Drummer Hodge, to rest
Uncoffined – just as found:

His landmark is a kopje-crest
That breaks the veldt around:

And foreign constellations west
Each night above his mound.

Young Hodge the drummer never knew –
Fresh from his Wessex home – 

The meaning of the broad Karoo,
The Bush, the dusty loam,

And why uprose to nightly view
Strange stars amid the gloam.

Yet portion of that unknown plain
Will Hodge for ever be;

His homely Northern breast and brain
Grow to some Southern tree,

And strange-eyed constellations reign
His stars eternally.

Namen  van  Engelse  soldaten  werden  in
gedenktekens gebeiteld. Hardy deed dat in
de  vorm  van  een  gedicht.  Hij  koos
daarvoor een naïeve tamboer om de mythe
van  het  glorieuze  oorlog  voeren  te
doorbreken.  Anders  dan  schrijvers  zoals
Kipling  en  Haggard  die  traditioneel  de
heroïsche kanten van oorlogen beschreven
in  goed  verkopende  boeken,  schetste
Hardy  in  het  gedicht  een  individu,  een
mens die slachtoffer was van geweld van
medemensen.5 
  Groeiende  aandacht  voor  het  individu
ontstond  vanuit  de  pacifistenbewegingen
die in de loop van de negentiende eeuw in
Amerika en Europese landen opkwamen.
Vanaf  1815  en  1816  ontstonden  in  de
Verenigde  staten  en  Groot-Brittannië
vredesbewegingen uit protest tegen  meer
dan  een  kwart  eeuw  oorlog.
 Tijdens  de  Amerikaanse  en  Franse
revoluties  waren  de rechten van  de mens

vastgelegd. De daarmee samenhangende oorlogen waren werden steeds meer gezien als in
strijd met de menselijke waardigheid.6 Desondanks zou het tot de twintigste eeuw duren
totdat de individuele soldaat in de literatuur genoemd werd.

4 Hodge betekent landarbeider. Aanvankelijk noemde Hardy (1840-1928) het gedicht Dead drummer, maar 
na protesten uit zijn omgeving veranderde hij dat in Drummer Hodge. Het werd in 1899 voor het eerst 
gepubliceerd. Hardy nam met zijn gedicht een voorschot op onze tijd.

5 Toen Kiplings enige zoon John september 1915 sneuvelde tijdens de slag om Loos, keerde Kipling zich 
van het regeringsbeleid af. Van vijftig gedichten, die werden teruggevonden en in 2013 gepubliceerd, 
bleek een aantal over lotgevallen van soldaten te gaan, zonder onderscheid naar rang, afkomst of ras. Uit 
'Epitaphs of the war' is 'If any question why we die/ Tell them, because our fathers lied' (Debeerst en van 
Cauwenberge 2013, 91, 92, achterblad). Hardy schreef een groot episch drama The Dynasts over de 
napoleontische oorlogen (3 delen, 1904, 1906, 1908). In dit omvangrijke werk relateerde hij grote 
momenten in de geschiedenis aan de levens van gewone mensen.

6 De Lange 1918, 14: 362-371; Van der Mandere 1928. Het besef van het unieke van een individu wordt 
sterker op momenten dat iemand min of meer anoniem opgenomen wordt in een gelijkvormige lastig te 
individualiseren groep, zoals het leger.
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Sinds  januari  1832  verscheen  het  militair-wetenschappelijke  tijdschrift  de  Militaire
Spectator, voor en over de Nederlandse krijgsmacht. Dit tijdschrift heeft een brug geslagen
tussen  theorie  en  praktijk  door  wetenschappelijke  inzichten  te  publiceren  en
ontwikkelingen en praktijkervaringen toegankelijk te maken voor een breder publiek. Voor
zover er in de keur aan onderwerpen geschreven werd over individuele militairen, betrof
het  uitsluitend  officieren.  Militaire  thema's  kregen  vanaf  1851  ook  aandacht  in  het
alleraardigste blad  De Navorscher, zoals van de hand van generaal F.H.A. Sabron, maar
aandacht voor de individuele militair, met name de soldaat, was er ook hier nauwelijks.7

Vanaf 1893 werden er in het Franse blad Carnet de la Sabretache geschiedenissen van
militaire eenheden beschreven, maar nog niet van individuele soldaten. Dat veranderde pas
in het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw. Brieven, dagboeken en memoires,
weliswaar  meestal  van  officieren  die  een  notitieboek  bijhielden,  werden  geheel  of
gedeeltelijk gepubliceerd, vaak in stukken geknipt zodat vervolgverhalen ontstonden. In
1912 en 1913 publiceerden Chuquet en Goriainov brieven van Franse militairen, die door
Russen in 1812 in beslag genomen waren, ook hier weer bijna allemaal van officieren.8 

Tijdens en vooral na de Eerste Wereldoorlog kregen de leef- en werkomstandigheden
van de individuele soldaat meer aandacht. Dat kwam mede doordat woordkunstenaars en
musici zelf de verschrikkingen van de oorlog ondergingen en hun ervaringen vervolgens
kunstzinnig vorm gaven. Enkele voorbeelden moeten hier volstaan. 

Jaroslav Hašek (1883-1923) schreef vier satirische romans 'De lotgevallen van de brave
soldaat Svejk´. Het verhaal begint met het nieuws van de moord op Franz Ferdinand die het
begin  van  de  Eerste  Wereldoorlog  inluidde.  Hašek  zelf  nam  in  1915  dienst  in  het
Oostenrijks-Hongaarse  leger  en  liep,  bij  het  front  aangekomen,  over  naar  de  Russen.
Tijdens de oktoberrevolutie in 1917 sloot hij zich aan bij de Bolsjewieken van Lenin. Zijn
ervaringen komen deels terug in Svejk, waarin de hoofdfiguur wordt getypeerd als een anti-
autoritaire  held  die  de  draak  steekt  met  zijn  superieuren.  Vojnovitsj  schreef  een
vergelijkbare  anekdotische  satirische  roman  van  Sovjetsoldaat  en  naïeve  antiheld  Ivan
Tsjonkin, die op een vergeten post was achtergebleven.9

Componist Alban Berg (1885-1935) moest 1915 in dienst en schreef de opera Wozzeck
(1921). Hij greep daarbij terug op het onvoltooide drama van Georg Büchner (1813-1837)
over de dehumaniserende effecten van dokters en het leger op één man, deels gebaseerd op
het ware verhaal van de pruikenmaker Johann Christiaan Woyzeck uit Leipzig die soldaat
werd. Ook andere musici schreven aangrijpende muziekstukken waarin oorlogsthema's en
het lot van soldaten doorklonken. Frederick Delius componeerde al in 1914 een requiem
waarin hij  alle gesneuvelde kunstenaars wilde memoreren.  Edward Elgars  The spirit  of
England: for the fallen voor solist,  koor en orkest ging in 1917 in première.  Benjamin
Britten  schreef  War  Requiem (1961/62)  en  Bernd  Aloïs  Zimmermans  een
ondergewaardeerde avantgardistische opera  Die Soldaten (1965).10 Van Karl Jenkins tot
slot  is The  armed  man,  a  mass  for  peace (2000),  oorspronkelijk  opgedragen  aan  de
slachtoffers van de Kosovo crisis.11 

Erich Maria Remarque (1898-1970) moest in 1916 in dienst en schreef Im Westen nichts

7 De Navorscher, een 'middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, 
iets te vragen hebben of iets kunnen oplossen', verscheen vanaf 1851 tot 1960.

8 Chuquet 1912; Goriainov 1913; Promyslov 2011, 127-131.
9 Walsh 2001, 61-63; Reich 1932, 1-17; Höweler 1975, 99-103; Vojnovitsj 1977.
10 Zimmerman (1918-1970) baseerde zijn opera op het gelijknamige drama uit 1776 van Johann Michael 

Reinhold Lenz.
11 Binnen het ordinarium van een mis klinkt een diversiteit aan muziekstukken. Het opent met het vijftiende 

eeuwse l 'homme armée, gevolgd door de oproep tot gebed door een imam. Vervolgens klinken een 
gedicht van een overlevende van Hiroshima, Hindoeïstische teksten, de Hymn before action (1896) van 
Rudyard Kipling en A song for St. Cecilia's day van John Dryden (1687), op muziek gezet door Händel.
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Neues (1929). Dit is een paradoxale en ironische titel, waarbij de frontlinies maar weinig
verschoven: de soldaten lagen aan die frontlinies ingegraven en voerden zware gevechten
ten koste van vele doden en verminkten zonder ook maar een meter verder te komen.12

Alleen al bij de derde slag om Ieper sneuvelden in drie maanden tijd 250.000 mannen uit
het  Britse Gemenebest.  In 1929 bouwden de Engelsen daar  de Menenpoort  waarop de
namen  van  circa  55.000  van  deze  mannen  zijn  aangebracht.  Deze  poort,  en  de  vele
militaire begraafplaatsen die rond het stadje zijn aangelegd, herinneren aan de vele Britse
en Duitse soldaten die daar hun levens lieten en dat betrof dan nog maar één stad. Brecht,
Wedekind en vele anderen schreven maatschappijkritische gedichten over het tragische lot
van soldaten tijdens deze oorlog.13 Het totale aantal kunstenaars aan het front van 1914-
1918, die hun ervaringen in woord of muziek zetten, is omvangrijk.14

De kunstzinnige weergave van soldatenleed beperkte zich niet tot de landen die soldaten
naar  de  frontlinie  stuurden.  In  tegenstelling  tot  de  visie  van  Brands  dat  de  Eerste
Wereldoorlog nauwelijks is opgenomen in de Nederlandse collectieve herinnering, toont
Kristel in haar studie van dagboeken en artikelen aan, dat deze oorlog ook de 'neutrale'
Nederlanders diep raakte. De duikbotenoorlog en de vluchtelingenstroom naar Nederland
zijn daar voorbeelden van.15 Eerder wezen Kammelar, Sicking en Wielinga er al op dat de
Eerste Wereldoorlog vele Nederlanders aanzette om hun machteloosheid te uiten in liedjes,
gedichten  en  betogen.  Niet  in  de  laatste  plaats  dankzij  Vlaamse  schrijvers  kent  het
Nederlandse  taalgebied  tal  van  waardevolle  bijdragen  aan  de  literaire  herdenking  van
soldaten in de Grote Oorlog.16 

Na de Tweede Wereldoorlog, de Japanse bezetting van voormalig Nederlands Indië en
de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog wordt er vanzelfsprekend nog veel meer in ons
land  over  individuele  soldaten  en  burgers  geschreven.  Het  Nederlands  Instituut  voor
Oorlogs  Documentatie  en  het  Nationaal  Archief  bezitten  omvangrijke  collecties  met
relevante gegevens op individueel niveau. In de gebouwen van de Tweede Kamer onthulde
koning Willem Alexander tijdens de veteranendag op 25 juni 2016 het Eremonument van
de  Staten  Generaal  voor  6.432  Nederlandse  militairen,  om het  leven  gekomen  tijdens
missies en oorlogen ná de Tweede Wereldoorlog.17

Deze aandacht voor de individuele soldaat in de twee wereldoorlogen vond ook zijn
neerslag in de professionele geschiedschrijving. John Keegan (1934-2012) leidde met The
face of battle een moderne fase in van new military history. De ervaringen van individuele
soldaten kregen daarin eindelijk prominente aandacht. Hij verlegde, of beter verruimde,
met deze benadering de grenzen van de traditionele militaire geschiedschrijving en trad als
wetenschapper in de voetsporen van de dichter Hardy. Naast aandacht voor de algemeen
militaire  gebeurtenissen,  tactische  en  strategische  aspecten,  werd  steeds  meer  de
individuele  militair  onderwerp  van  onderzoek.18 Keegan  gaf  soldaten  niet  alleen  een
gezicht, hij wees ook op de culturele component van oorlogvoering, dit in tegenstelling tot
Carl von Clausewitz (1780-1831) die oorlog primair zag als een voortzetting van politiek
met andere middelen.19 Richard Holmes (1946-2011) en Victor Davis Hanson beschreven

12 Debeerst en van Cauwenberge 2013, 166.
13 Zoals in Brechts gedichten: Trommeln in der Nacht, Legende vom toten Soldaten en Ein Pferd klagt an. 

Erenstein 2010, 282-285.
14 Debeerst en van Cauwenberge 2013.
15 Brands 1997, 9-20; Kristel  2016, 7-25.
16 Kammelar 2004; Kammelar, Sicking, Wielinga 2007; 

Www.wereldoorlog1418.nl/oorlogsverzen/gedichten/. Geraadpleegd juni 2018.
17 Www.lijstvangevallenen.nl. Geraadpleegd mei 2017.
18 Keegan 1976. Brands, Von der Dunk en Zwager wezen al in 1970 op het bijzondere karakter van 

egodocumenten en hun betekenis als historische bron.
19 Clausewitz 1832, 101-124; Sindsdien veranderen de visies op von Clausewitz; Herberg-Rothe (2015) 

160-172; Strachan 2009, 7-31; Klaas Dijkhoff en Dan Saxon wezen op de veranderingen waaraan die 
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in de lijn van Keegan de doorwerking van oorlog in het dagelijks leven van de soldaat.20

Volgens Marco van der Hoeven besteedden deze auteurs voor het eerst op historische en
wetenschappelijk  verantwoorde  wijze  aandacht  aan  de  persoonlijke  tragedies  achter  de
statistieken.21 Deze veranderde kijk op twee wereldoorlogen hebben ook de meer recente
geschiedschrijving  over  de  napoleontische  oorlogen  niet  onberoerd  gelaten.  Nathalie
Petiteau betrad in  Lendemains d'Empire een nieuwe weg van onderzoek naar individuele
soldaten  door  de  vertrekstaten  van  soldaten  te  analyseren.  Gérard-Antoine  Massoni
promoveerde op de regimentsgeschiedenis van het 5e regiment Huzaren, waarin hij naast
de traditionele kaders van een regimentsgeschiedenis, tevens aandacht schonk aan thema's
als het civiele beroep van de militair, diens familie, zelfmoorden onder de huzaren en de
ziektes  die  de  huzaren  fataal  werden.22 De belangrijkste  Franse  literatuur  is  uitstekend
samengevat door Joost Welten. Hij ging nog een stap verder dan Keegan en schetste in zijn
even onconventionele als prachtige In dienst van Napoleons Europese droom aan de hand
van  een  diversiteit  aan  individuele  burgers  en  militairen  hoe  het  leven  in  het
plattelandsstadje Weert en omgeving gedurende de Franse tijd werd verstoord.23 Twee jaar
later  wees  Cookson  er  op  welk  een  uitzonderlijk  rijk  materiaal  er  te  vinden  is  over
soldaten, vanwege de omvangrijke legeradministraties wellicht meer dan van welke andere
arme  sociale  klasse  ook.  Historici  staan  volgens  Cookson  aan  het  begin  van  een
heroriëntatie en verdieping in de rijkdom van al het beschikbare materiaal.24 Welten had dat
toen al gedaan, hetgeen hij herhaalde in zijn boek Antihelden, waarin de levens van burgers
en militairen uit de tijd van Napoleon centraal staan.25

De Russische tsaar was niet alleen een geduchte maar vooral onderschatte tegenspeler
van Napoleon. Wat daarvan de consequenties waren voor de soldaten tussen 1807 en 1814,
beschrijft Dominique Lieven in Rusland tegen Napoleon aan de hand van Fins en Russisch
archiefmateriaal.26 In de Sovjet-Unie bestond geen traditie van onderzoek naar de Franse
tijd omdat daaruit de humane houding van de tsaar jegens het Russische volk en leger,
maar  ook  jegens  krijgsgevangenen  uit  het  Franse  leger,  zou  blijken.27 Krijger  en
Vladimirovitch  geven  het  vijandbeeld  weer  van  Rusland  in  de  Franse  en  Nederlandse
publieke opinie voor en tijdens de oorlog van 1812, een beeld dat ook de Nederlandse
soldaat in Franse dienst werd voorgeschoteld.28

Inmiddels neemt het aantal onderzoeken naar de Nederlandse soldaten in de Franse tijd
toe.  Ik  noemde  al  Joost  Welten.  Daarnaast  deed  Paasman  onderzoek  naar  Friese
dienstplichtigen en de Ruiter naar Zeeuwse dienstplichtigen. Van der Spek promoveerde op
Het  Hollandse  leger  in  de  Franse  tijd,  Ligtenberg  inventariseerde  de  Sallandse
dienstplichtigen  gedurende  de  Franse  tijd  en  Kok  doet  onderzoek  naar  Twentse
dienstplichtigen.29 Landheer  onderzocht  de  Franse  achterstanden  in  betalingen,  veel

'politiek met andere middelen' onderhevig is door technologische ontwikkelingen en humaniserende 
wetgeving. Dijkhoff 2010; Saxon 2013.

20 Holmes 1986, 2001. Holmes schreef niet alleen boeken, maar maakte in 1985 samen met Keegan bij de 
BBC de documentaire Soldiers, a history of men in battle. Keegan, Holmes 1997; Hanson 1999, 2003.

21 Van der Hoeven 1994, 11.
22 Petiteau 2003; Massoni 2007.
23 Welten 2007.
24 Cookson 2009, 23-42.
25 Welten 2015.
26 Lieven 2010.
27 Zie het aanhangsel Russische literatuur over krijgsgevangen op de literatuurlijst. Met dank aan Gijs 

Kessler (IISG). Denk ook aan de hervormingsgezinde tsaar Alexander II die in 1874 een internationale 
conferentie organiseerde om het internationaal humanitair gewoonterecht te codificeren, waardoor een 
rechtspositie voor krijgsgevangen fundament zou krijgen: de Verklaring van Brussel 1874. Zie de 
paragraaf over krijgsgevangen in deel II.

28 Krijger 2015, 145-159; Vladimirovitch 2012.
29 Spek 2016; De Ruiter 2007, 2013; Kok, H., Rieksen, E.J, De invoering van de dienstplicht in Twente en 

15



soldaten  ontvingen  immers  sinds  1811  nauwelijks  of  geen  soldij  meer.30 Van  der  Jagt
beschreef het functioneren van het gemeentebestuur in de Franse tijd en de gevolgen van
de dienstplicht in het dorp Vorden tussen 1811-1813, Boonstra volgde de bezetting en de
bestorming van Arnhem in 1813 en Loenen het Franse legerkamp te Zeist in de periode
1804-1811. Smit onderzocht de overdracht van de Kleefse enclaves waar ook de echo´s
van de voetstappen van de jagers in  doorklinken.31 Oteman deed jaren onderzoek naar
Nederlandse soldaten onder Napoleon, wat resulteerde in een database waar 57.000 namen
van Nederlandse  militairen  in  staan.  Deze  is  goed toegankelijk  en  te  doorzoeken naar
geboorteplaats, regiment en rang.32 

Samengevat kan gesteld worden dat er de laatste decennia in de militaire geschiedenis
een omslag plaats heeft gevonden waarbij Jan Soldaat, de individuele militair, steeds meer
in de aandacht is komen te staan.

De werkende soldaat 

Het soldatenleven heeft altijd een breed scala aan werkzaamheden omvat. Soldaten werden
weliswaar  primair  opgeleid  om voor  het  destructieve  deel  van  hun arbeid  optimaal  te
worden ingezet, maar dat maakte in de praktijk van alledag slechts een klein deel van hun
totale werkzaamheden uit. Die bestonden vooral uit marcheren van A naar B, wachtlopen,
het werken aan vestingen en het transporteren van mensen, goederen en dieren. Soldaten
werden tevens ingezet bij rampen zoals overstromingen en branden. Zij deden dus meer
dan enkel verwoesten.33 Tijdens een langdurige bezetting was de omgang met de bevolking
gewoonlijk niet gewelddadig en kon de soldaat kennismaken met een andere cultuur.34 Die
interactie had ook een negatieve kant wanneer de militair zich begaf buiten het legitieme
verplaatsingsgebied  dat  hem  was  toegemeten.  Rondzwervende  individuele  militairen,
maroderende  groepjes  militairen,  deserteurs,  kortom  de  niet-legitieme  mobiliteit  van
militairen was een probleem.35 En dat gold zeker voor een leger tijdens een veldtocht.

In het  onderzoeksprogramma Global  Labour History en in  het  bijzonder  het  project
Fighting for a living wordt het soldatenbestaan opgevat als een mobiele vorm van arbeid.
Deze benadering binnen de labour history stelt dat het soldatenwerk met even veel recht
deel uitmaakt van de geschiedenis van arbeid en arbeidsverhoudingen als fabrieksarbeid of
landarbeid.36 Kolff toonde dat al aan in zijn baanbrekende studie naar de etnohistorische
achtergronden van de militaire arbeidsmarkt in India en de bundel  Fighting for a living
geeft  een  mondiale  inkijk  in  de  vormen van  militaire  arbeid.37 Tegelijkertijd  wint  ook
binnen  de  militaire  geschiedenis  de  gedachte  veld  dat  het  dagelijks  leven  van  Jean
Conscrit, maar ook van de beroepsmilitairen, tot de kern van dat vak behoort.38

Nog meer, en vaak formeler dan andere arbeiders werken soldaten in vaste eenheden,
dag en nacht, volgens een strikte commandostructuur en een bijbehorend eigen strafrecht.

de sociaal-economische consequenties (1811-1818), lezing in het kader van historische salons op de 
havezate Herinckhave te Fleringen, gehouden op 4 april 2014; Kok 2013, 28-31; Kok 2015, 19-21; Kok 
2014, 12-16. Www.friezen-onder-napoleon.nl/. Geraadpleegd november 2018.

30 Landheer 2009, 257-277; Landheer 2012, 189-230.
31 Jagt 2012; Oonk en Gotink 2014; Ten Arve en Oonk 2017; Boonstra, Lunteren, de Vries 2013; Loenen 

2004; Smit, Zweers 2010.
32 Databank Nederlandse militairen in het leger van Napoleon van het NIMH. 

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2016/07/08/voorouders-in-franse-dienst-in-nimh-database. 
Geraadpleegd oktober 2018.

33 Zürcher 2013, 9, 10, 42.
34 Lucassen en Smit 2015, 13.
35   Zie ook deel IV, paragraaf discipline; Asche 2016, 89-93.
36 Tilly en Tilly 1998, 22, 23.
37 Kolff 1990; Zürcher 2013.
38 Born 1999, 163-173.
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Soldaten lijken daarmee nog het meest op matrozen, zowel op de grote vaart als bij de
marine.39 Matrozenwerk en soldatenwerk hebben veel overeenkomsten: Beide groepen zijn
mobiel en kennen hun eigen strafrecht, dat wordt geadministreerd door de werkgever en
diens managers, in dit geval de officieren en de onderofficieren. Er is sprake van migratie
van overwegend jonge ongehuwde mannen, het werk heeft een tijdelijk karakter, maar wel
gedurende  een  langere  periode  van  meestal  enkele  jaren  en  verder  zijn  er  grote
overeenkomsten  in  de  werving  en  de  vergoedingen  die  de  matroos  en  de  soldaat
ontvingen.40

In het  voorwoord van  Fighting  for  a living wijst  Marcel  van  der  Linden er  op dat
militaire  historici  en  labour  historici  tot  voor  kort  in  gescheiden  werelden  leefden.41

Volgens Leo Lucassen en Aniek Smit geldt dat tevens voor militaire en migratiehistorici.42

De militaire  historicus  hield  zich  bezig  met  oorlog  en  de  uitkomsten  van  veldslagen,
strategie, logistiek, soldaten als uitvoerders van commando's, wapens en de moraal van de
strijders.  Volgens  sommige  labour-  en  migratiehistorici  was  wat  soldaten  deden  zelfs
helemaal geen werk. Werk is immers constructief, niet destructief en wat soldaten doen zou
een soort anti-werk zijn, het doden van medemensen en het kapot schieten of platbranden
van gebouwen.43 Het toevoegen van morele connotaties aan werk draagt het risico in zich
om veel meer soorten arbeid dan niet meer als zodanig te beschouwen.44 Met Zürcher en
anderen ga ik er vanuit dat soldaten werk verrichten, al dan niet destructief.

Koloniale soldaten zijn veelal buiten de migratiegeschiedschrijving gehouden vanwege
hun  geringe  prestige  in  de  koloniale  gebieden.  De  koloniale  soldaat  werd  immers
beschouwd  als  het  schuim  der  natie,  dit  vooral  in  tegenstelling  tot  de  initiatiefrijke
emigranten naar de Nieuwe Wereld.45 Volgens Lucassen en Smit speelt ook een rol dat
militaire migratie van tijdelijke aard is en dat de soldaten niet zelf over hun bestemming
beslisten. Verder werd van ze verwacht dat zij, gedurende de korte tijd dat zij op locatie
verbleven, geen nieuwe sociale banden aangingen, waarmee ze buiten de migratietypologie
van Charles Tilly vallen.46 Omdat zij zich als bezetters gedroegen, zouden zij niet echt deel
uitmaken  van  de  gemeenschappen  waar  zij  verbleven.  Zij  passen  daarmee  niet  in  de
'subaltern,  marginal  man' of  'peasant  image' dat  dominant  was  in  de  meeste
migratiestudies sinds de late negentiende eeuw.47 Bosma heeft voor de koloniale soldaten al
aangetoond dat dit beeld niet klopt. Ook dagboeken laten zien dat militairen, ondanks of
juist dankzij hun geografische beweeglijkheid, als geen ander in staat waren sociale banden
aan  te  gaan,  als  officier,  als  vrijmetselaar  en  deze  banden  gedurende  hun  leven  ook
onderhielden. Maar ook soldaten, op hun niveau, zochten contacten met burgers, als het
ging om meisjes versieren, in de herberg, illegaal handel drijven, of als er hulp verleend
moest worden.48

39 Van Lottum en Lucassen 2007, 13-42.
40 Lucassen 2009, 4, 347-377; Van Rossum 2014, 218-223; Van Rossum 2011, 32-69. 
41 Zürcher 2013, 9, 10.
42 Lucassen en Smit 2015, 1-39; Sandborn 2005, 2: 290-324; Zelinski 1971, 219-249; Tilly 1976, 145; Tilly 

1978, 48-72.
43 Tilly en Tilly 1998, 23; dit in tegenstelling tot Zürcher 2013, 14 en Lynn 1996, 505-756.
44 Wat prostituees doen wordt door menigeen als niet zedelijk beschouwd. Slagers in een slachthuis 

beëindigen op grote schaal levens van dieren en in de ogen van vegetariërs en veganisten is dit zeker niet 
als werk te beschouwen, eerder als een criminele activiteit. Huizenbouwers vernietigen historisch 
bodemarchief door graafwerk en heien en belasten bovendien met de door hun toegepaste materialen, 
zoals beton en isolatiematerialen, het milieu ernstig. En maakt een boomverzorger die nog levende bomen
rooit zich schuldig aan het vernietigen van natuur of is hij een producent van haardhout?

45 Bosma 2009, 317-336.
46 Tilly onderscheidt vijf typen: colonizing, coerced, circular, chain en career, die allen enigszins 

overlappen.
47 Lucassen en Smit 2015, 2, 3.
48 Lucassen 2009, 4, 347-377; Wolf 1982, 3-24. Eerst gezien als 'people without history' zijn soldaten, 
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Nu we hebben gezien dat soldaten wel degelijk werkers waren en dat overwegingen om
dat niet te doen geen hout snijden, kunnen we ons afvragen in hoeverre het soldatenbestaan
een specifieke vorm van werk was en is. 

Zürcher  pleit  in zijn uitgebreide inleiding op  Fighting for a living voor een nieuwe
begripsomschrijving waarin de bijzondere en onderscheidende vormen van militair werk
een plek vinden.49 Tot zo'n omschrijving van de militaire arbeid hoort volgens hem: 

– de arbeidsrelaties tussen soldaat en officier;
– een eigen rechtspraak die opschorting betekende van burgerrechten gedurende de    
   diensttijd; 
– de wijze van betaling aan de militair: in klinkende munt, als tegoed opgeschreven of 
   in natura, waarbij slechte betaling gecompenseerd kon worden door een tijdelijk recht 
   op plunderen in vijandelijk gebied;
– de duur van de militaire dienst, lange en korte termijn op contractbasis, zelfs voor het 
   leven;
– wettelijke beperkingen, d.w.z. de vrijheid om deel te nemen aan het systeem of het te 
   verlaten. Daarbij bestaat er een onderscheid tussen het vrijwillig in dienst gaan op  
   contractbasis voor een beperkte periode en dienstplicht en een combinatie van beiden 
   zoals in het kader-militieleger van Willem I.50

De staat heeft het monopolie op geweld en het leger was het werktuig van en ondergeschikt
aan de politiek. Dwang en geld waren cruciaal voor legers om zich van arbeid te voorzien.
Zelfs tegen de laagst mogelijke kosten, kostte een regiment de staat een vermogen. De
wijze  waarop  het  human  capital  bij  het  regiment  geschoold  en  verzorgd  werd  vond
bovendien  plaats  volgens  het  adagium van  Alfred  Marshall:  The most  valuable  of  all
capital is that invested in human beings.51 Scholing binnen het leger vond elke dag plaats,
tijdens en na de marsen, bij het depot, in legerkampen en in garnizoenssteden. Tegenover
de behoeftes van de staat stonden de behoeftes van het volk en van de soldaten. Met name
waar soldaten onder dwang werden gerekruteerd,  ontstond weerstand, zoals beschreven
door Joor, Meuwese, Van Rossum en Kamp, niet alleen tegen de conscriptie, maar ook
tegen het werven van weeskinderen. Soldaten deserteerden geregeld omdat ze te weinig
voeding en geld kregen.52

Het  werk  van  soldaten  is  een  uitzonderlijke  vorm  van  arbeid  als  we  kijken  naar
arbeidsrelaties,  betaling,  duur  en  rechtspraak,  waarbij  geweld  met  dodelijke  afloop  de
uiterste consequentie van het werk was. Het begrip total institutions van Goffman is hier
als  analytisch  instrument  bij  uitstek  geschikt.53 Binnen  een  totale  institutie  verkeren
mensen in min of meerdere mate afgesloten van de buitenwereld en leiden een formeel
geregelde levenswijze.54 Goffman beschouwde totale instituties als verzamelplaatsen van

homoseksuelen, anarchisten, vrouwen, minderheden en mensen uit de vroegere koloniën sinds de jaren 
zeventig deel gaan uitmaken van de 'new social history'. 

49 Zürcher 2013, 17.
50 Hoffenaar 2008.
51 Zürcher 2013, 29, 31; Marshall 1890, 1-13.
52 Joor 2000; Van Rossum en Kamp 2016; Meuwese 2017, 55-151, 775.
53 Goffman 1993, 15-94; Socioloog en schrijver Erving Goffman was van joodse afkomst en voelde zich 

altijd een buitenbeentje. Dat droeg er volgens Goudsblom toe bij dat hij geïnteresseerd raakte in de 
manier waarop mensen zich tot elkaar verhouden in totale instituties, welke patronen er waren tussen 
lager geplaatsten en kader en hoe het individu geweld werd aangedaan; Goudsblom 1990, 64-69.

54 Goffman onderkende ruwweg een vijftal typen: 1. Voor kwetsbaren zoals blinden, ouderen, wezen en 
andere behoeftigen; 2. Voor mensen die een bedreiging voor de gemeenschap vormen, zoals tbc 
sanatoriums, psychiatrische inrichtingen, opvang van leprozen; 3. Voor mensen die een bedreiging 
vormen voor de maatschappij waarbij het welzijn van die mensen niet voorop staat, zoals gevangenissen, 
krijgsgevangenkampen en concentratiekampen; 4. Instellingen die zijn opgezet om een specifieke taak 
beter te kunnen verrichten zoals: legerkazernes, schepen, kostscholen, werkkampen, voormalige koloniale
plantages en grote herenhuizen vanuit het perspectief van hen die de personeelsruimtes bewonen; 5. 
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mensen, zich naar buiten toe presenterend als rationele organisaties, bewust ontworpen,
adequaat toegerust, een doeltreffende machinerie om de beoogde doeleinden te realiseren.
Mensen werden beschouwd als onbezielde voorwerpen, als materiaal dat bewerkt moest
worden.  Dat ´materiaal´ had in werkelijkheid natuurlijk wel een sociale achtergrond in de
vorm van familie  en  vrienden en  een  voormalige  civiele  werkkring.  Ook de  stafleden
werden  geconfronteerd met  specifieke normen en rechten die afweken van wat elders
gebruikelijk was. Het was geen gewone baan. 

De  kans  krijgen  om te  slapen,  zich  te  vermaken  en  te  werken  in  drie  van  elkaar
gescheiden leefsferen, met verschillende mensen, onder verschillend gezag en zonder een
alomvattend plan,  is  een kenmerk van de meeste  loonafhankelijke beroepen,  zeker  nu.
Kernpunt van totale instituties is nu juist dat de scheidingen tussen deze drie leefsferen
wegvallen. Alle aspecten van het leven spelen zich af op dezelfde plaats en onder dezelfde
leiding.  De verschillende facetten van het dagelijks leven voltrekken zich in de directe
aanwezigheid van een groot aantal anderen en zijn zo veel mogelijk vooraf van hogerhand
bepaald. Elke activiteit gaat op een van tevoren bepaald moment over in een volgende. Dit
is van bovenaf geregeld volgens formele regels en vindt plaats volgens een rationeel plan
dat  dienstbaar  is  aan de doeleinden van het  totale  instituut,  in  dit  geval  het  leger,  het
regiment. Het leven dat de patiënt, de gevangene of de militair buiten het instituut kent,
staat op gespannen voet met, of is onmogelijk binnen een totaal instituut.

Het leger is een totaal instituut, zij het niet zoals een klooster, een kostschool of een
psychiatrisch ziekenhuis op één locatie gevestigd. Onderdelen, zoals het regiment waren
als het ware geplaatst onder een geografisch verplaatsbare glazen stolp. De veldbataljons,
het depot, het militair hospitaal en zelfs de militaire gevangenis waren verplaatsbaar. De
vier  delen  van  dit  boek  schetsen  het  totale  instituut  waarbinnen  de  militairen  van het
regiment functioneerden. De hierna volgende samenvatting van de karakteristieken van
totale instituties verduidelijkt de glazen stolp waaronder het regiment functioneerde.

In totale instituties is er  in principe sprake van een fundamentele scheiding tussen de
grote  onder  toezicht  gestelde  groep,  hier  van  soldaten,  en  de  kleinere  groep  toezicht
houdende staf, hier officieren, die op hun beurt ook weer onder toezicht stonden. Onder
meritocratische invloed was het binnen het regiment mogelijk door het glazen plafond te
breken die  de wereld  van soldaat  en officier  scheidde.  De sociale  mobiliteit  tussen de
werelden van de soldaat en de officier was in de praktijk wel beperkt, de sociale afstand
was groot en formeel voorgeschreven. Soldaten werden vaak niet gekend in beslissingen
over  hun lot.  Zo werd het  reisdoel  of  de  verblijfsduur  op een  locatie  voor  hun veelal
geheim gehouden.  Dergelijke buitensluitingen gaven de officieren meer  afstand en een
grotere macht over de soldaat. De soldaten functioneerden overwegend binnen de 'muren'
van de  institutie,  het  regiment,  terwijl  de  hogere  officieren  veel  gemakkelijker  sociaal
geïntegreerd konden zijn in de wereld daarbuiten.

Ook de beloningsvormen van soldaten wijken in een aantal opzichten af van die van de
meeste loonafhankelijken.  De arbeider ontvangt stukloon of tijdloon en in weer andere
situaties wordt hij in natura betaald. In de burgermaatschappij eindigt het gezag van de
werkgever  over  de  werknemer  zodra  de  werknemer  zijn  geldelijke  beloning  heeft
ontvangen. De uitgaven gaan alleen hemzelf aan, niet de werkgever. De loondienst houdt
het gezag binnen een werkorganisatie binnen strikte grenzen.55 Dat is anders wanneer de
hele dagindeling van bovenaf  gestructureerd is,  zoals in  het  leger.  Zulke arbeid vraagt
andere motiveringen en een andere mentaliteit. Soms had de soldaat zo weinig werk dat
verveling dreigde, omdat hij niet gewend was aan vrije tijd. De beloning van de soldaat

Instellingen voor contemplatie zoals abdijen, kloosterscholen, zusterscholen en andere vormen van 
kloostergemeenschappen.

55 Https://collab.iisg.nl/web/labourrelations. Hofmeester et al 2015.
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bestond vooral uit kost en inwoning en de soldij die hij daar bovenop ontving werd ook
nog eens onregelmatig uitbetaald of geheel niet verstrekt tijdens een veldtocht of lange
marsen.  De prikkel tot werken lag niet  alleen in een beloning, maar vooral ook in een
dreiging met straf. 

Totale instituties zijn een tweeslachtig sociaal verschijnsel: deels een leefgemeenschap,
deels een formele organisatie en het is maar de vraag in hoeverre de soldaat zich staande
kon  houden  in  dit  krachtenveld.  Voor  de  dienstplichtige  werden  de  stabiele  sociale
arrangementen,  die  de soldaat  vanuit  huis  en werk zo eigen waren,  verbroken.  En die
verbreking kwam in korte tijd tot stand. Bij toetreding op vrijwillige basis had de soldaat
dit proces zelf al in gang gezet. Een soldaat moest onder zware sanctieszijn contract of
diensttijd uitdienen.56 Bij intrede in een totale institutie werden de verplichtingen duidelijk
gemaakt, onder meer door het voorlezen van de krijgsartikelen. De toelatingsprocedure kan
gezien worden als  een soort  ontkleden en weer  aankleden.  Bij  het  aantrekken van het
uniform was  de  soldaat  zijn  burgerkleding  kwijt.  Zijn  uniform was  eigendom van  de
'institutie',  maar voor de afschrijving werd een deel van zijn soldij ingehouden. Al zijn
goederen pasten in een tas. Niet voor niets hechtten veel soldaten aan persoonlijke zaken
zoals een brief of een horloge, om niet helemaal in een bezitsloze toestand te verkeren.57

Hoewel het uniform van grof materiaal was, vaak al eerder gebruikt, slecht passend en
identiek voor grote groepen gebruikers, gaf een geschilderde afbeelding van zichzelf in
uniform een nieuwe identiteit en toch ook vaak een zekere trots. De soldaat hád niet alleen
een uniform, hij wás uniform. Volgens de beleefdheidsrituelen moest er gesalueerd worden
naar meerderen. Hierbij werd niet het individu gegroet, maar het uniform, de rang van het
instituut.

Een totale institutie functioneert min of meer zoals een staat. De staf van het instituut
stond voor het dilemma hoe humane beginselen en het doelmatig functioneren van het
instituut  met  elkaar  te  verenigen.  Die  dilemma's  kwamen  bijvoorbeeld  ook  terug  in
bestraffingen van de soldaat.58 De doelstellingen van de institutie gaf betekenis aan de staf
die de soldaten aanspoorde tot hun werk voor het regiment. Officieren hoorden afstand te
houden in hun contacten met de soldaten. Uit egodocumenten blijkt bij herhaling dat zij dat
in de omgang ook deden, maar desondanks zeer betrokken waren bij het wel en wee van de
soldaten.  Maar  uiteindelijk  ging  het  om  de  discipline  van  de  soldaat  tijdens
gevechtssituaties.59 

En hierbij  was de rol  van de onderofficieren,  van het lager kader,  van uitzonderlijk
belang. Terwijl de hogere officieren frequent werden overgeplaatst, bleven de korporaals
en sergeants doorgaans lang in dienst bij het regiment. Zij droegen bij uitstek de tradities
van het regiment. Daarnaast dienden de korporaals en sergeants als de bliksemafleiders van
de  hogere  officieren  en  brachten  zij  de  eisen  van  het  kader  over  op  de  soldaten.  De
onderofficieren leidden de soldaten op in hun gedrag jegens  de officieren.  De hoogste
officier,  de  kolonel,  was  in  de  ogen  van  de  soldaat  altijd  een  goede  kerel,  een  mooi
voorbeeld van morele arbeidsdeling.60

Het werk van de officieren en onderofficieren werd vergemakkelijkt doordat soldaten
orders moesten opvolgen en pas achteraf konden klagen over die orders. Wie zich niet
gedroeg volgens de regels werd vernederd, vaak met een straf voor het front der troepen,
van stokslagen tot executie. In een organisatie waar men elkaar vertrouwt, is plagen een
uiting  van  geaccepteerd  sociaal  gedrag.  De  grens  tussen  acceptabel  plagen  en
vernederingen  is  echter  flinterdun.  In  het  leger  vonden  vernederingen  plaats  door  een
56 Vgl. Tappan 1954, 99-111.
57 Welten 2007, 37-63.
58 Melville, H., White Jacket (z.j.) 139.
59 Ardant du Picq 1880; Quistorp 1860, 92, 93.
60 Hughes 1956, 21-25; 1958; 1984, 338-347.
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soldaat uit te schelden, op zijn slechte kanten te wijzen of te pesten.61 
De soldaat werd dagelijks geconfronteerd met routinecontroles van slaapplek, uniform,

uitrusting en wapens, het uitvoeren van de militaire bewegingen en het hanteren van de
wapens en op schurft of venerische ziektes. Over kleding, houding en manier van doen
werd  voortdurend  en  onontkoombaar  een  oordeel  geveld  door  de  hogere  geledingen.  

Regelgeving  in  het  napoleontische  leger  breidde  zich  voortdurend  uit.  Activiteiten
ondernemen  moest  meestal  samen  met  andere,  ook  wel  'regimentering'  genoemd.
Algemene regels  waren  ingebed in  het  zogeheten  echelon-gezagssysteem,  waarbij  elke
officier disciplinaire macht over de soldaat had. Daarmee was de kans op sanctionering
aanzienlijk  hoger.  Soldaten  leefden  zo  in  een  voortdurende  angst  voor  straf.
Onderofficieren  vreesden  daarnaast  degradatie.62 De  vele  vernederingen  en  de  tucht
maakten dat zeker de soldaat die vrijwillig de dienst was ingegaan, zich wel móest gaan
afvragen of dit nu was wat hij wilde. Volgens Goffman zijn straffen in totale instituties
over het algemeen zwaarder dan straffen in het burgerleven en dat geldt zeker voor het
leger.

Het regiment kende een eigen stelsel van privileges binnen de algemene regels van het
leger. Beloningen werden in het vooruitzicht gesteld zoals soldij, drank, soms extra kleding
of maaltijden,  en roem bij  veldslagen. Vaak ging het niet  om beloningen, maar uit  het
achterwege  blijven  van  ontberingen.  Straffen  en  privileges  waren  gekoppeld  aan  het
arbeidssysteem van het  regiment.  Sommige locaties werden grootschalige strafplaatsen,
zoals de opvang van réfractaires te Wesel en Straatsburg en Walcheren voor het 131e de
ligne.  Vechten,  dronkenschap,  in  gebreke blijven bij  inspecties,  insubordinatie,  gokken,
duelleren, wangedrag tijdens verlof en deelname aan collectieve rellen maakten deel uit
van geïnstitutionaliseerd gedrag, in principe strafbaar, maar dikwijls getolereerd. Generaal
Dumonceau,  bevelhebber  van  het  Nederlandse  leger,  accepteerde  bijvoorbeeld
dronkenschap  bij  soldaten  als  een  gegeven,  niet  als  een  ernstige  misdraging.  Tijdens
sommige veldtochten werd georganiseerd plunderen toegestaan door de staf. 

Het  totale  instituut  bracht  met  zich  mee  dat  normalisering  van  geweld  bij  het
soldatenwerk hoorde en, in tegenstelling tot het burgerleven, niet als een misdaad werd
gezien.  Muscular  bonding,  opgebouwd  door  de  dagelijkse  trainingen,  versterkte  dat
interpretatiepatroon van geweld.63 

Anders dan in andere totale instituties was er in het leger en ook in het regiment lichte
infanterie nauwelijks vrije tijd. De soldaten waren altijd bezig met hun werk, of te moe om
nog wat te doen. Veel totale instituties pretenderen aandacht te besteden aan terugkeer naar
de  burgermaatschappij.  Bij  het  leger  en  zeker  dat  van  Napoleon  was  dat  niet  zo.
Integendeel, het leger had altijd soldaten nodig en maakte graag gebruik van werkloze oud-
militairen.

Het  regiment  kende  een  aantal  gebruiken  die  passen  in  wat  Goffman  beschrijft  als
'inrichtingsceremonies'. Officieren gebruikten soldaten soms voor hun eigen nut door ze
klusjes te laten verrichten.  Dagorders waren een middel om van hogerhand soldaten te
informeren zoals over militaire ontwikkelingen elders in Europa, of te waarschuwen voor
een Engelse inval. Voorafgaande aan veldtochten waren er gezamenlijke maaltijden van de
veldbataljons, het uitvoeren van een Te Deum, of een toneelavond. Presentatie van het
regiment  voor  de  burgerij  had  een  sterk  ceremonieel  karakter,  zoals  in  dit  boek in  de
kampen te Zeist en bij Naarden, en tijdens defilés zoals te Groningen. Met het gebruik van

61 In de dagboeken van Stephenson worden hiervan verschillende voorbeelden genoemd, zoals te Breskens 
1808. Zie ook de gevallen van vernedering beschreven in deel I, hoofdstuk 2, de paragraaf over het depot 
te Givet.

62 Het voordeel van degradatie voor de rekruten was dat zij zo via een ervaren gewezen onderofficier 
informatie over het systeem verkregen.

63 Lüdtke 2003, 47; Neitzel en Welzer 2012, 32-34; McNeill 1995, 1-13; Römer 2012, 10-24.
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muziek trad een regiment even buiten de eigen wereld, het was een middel om een band te
leggen met het volk buiten de militaire instelling. Een ander gebruik waren de bulletins die
Dumonceau aan  de kranten  schreef  met  de  strekking dat  alles  goed ging in  het  leger.
Liefdadigheid was een vanzelfsprekendheid. Zo gaven soldaten een deel van hun schamele
soldij  voor de slachtoffers van de ontploffing van een kruitschip in Leiden en voor de
slachtoffers van de overstromingen in Zeeland. Competitie, zoals in schietwedstrijden, was
een vorm van institutionele ceremonie. Zondagsdiensten, zondagsrecreatie of vrij hebben
op een rustdag tijdens marsen werd bij het regiment vaak beschouwd als overbodig.

De  soldaten  verkeerden  in  een  permanente  gezamenlijke  staat  van  onderhorigheid.
Desondanks  bouwden  veel  soldaten  een  stabiel  en  redelijk  tevreden  leven  op  uit  de
voorzieningen die de institutie bood. Veel militairen idealiseerden het leven binnen het
regiment zelfs als ware het beter dan het burgerbestaan. De soldaten maakten deel uit van
een macht, zij hadden status, een uniform.

Dat  het  systeem  van  totale  instituties  bijeen  bleef,  beschouwde  Goffman  als  'een
verbluffende  sociale  prestatie'.  We  kunnen  het  daar  gemakkelijk  mee  eens  zijn,  maar
moeten  daarbij  toch  niet  voorbij  gaan  aan  het  feit  dat  arbeidsmotivatie  een  algemeen
probleem is, niet alleen in het leger, al dan niet in tijden van oorlog. 

Tilly  en  Tilly  hebben  hiervoor  een  mooi  analytisch  begrippenapparaat  ontwikkeld.
Volgens hen bestaat arbeidsmotivatie altijd uit een samenspel van drie elementen: beloning
('compensation'),  dwang ('coercion')  en  toewijding  ('commitment').  In  het  leger  bestaat
beloning  vooral  uit  kost  en  inwoning,  meer  of  minder  soldij  en  voor  de  die-hards
pensionering  of  arbeidsongeschiktheidsuitkering,  soms  ook  uit  een  vrijbrief  voor
plunderen. Dwang, zo zagen we al uitvoerig, bestaat uit discipline en militair tuchtrecht.
Toewijding werd op vele manieren bevorderd door middel van het uniform, toespraken,
muziek en natuurlijk eretekenen.64 Tijdens de uitwerking in de volgende vier delen zullen
de  structurele  problemen,  de  dilemma´s,  maar  ook  de  sterke  kanten  van  een  totale
institutie, in dit geval een regiment lichte infanterie, inzichtelijk  gemaakt worden.

Samenvattend is mijn invalshoek dat het soldatenleven primair een bijzondere soort van
werk is en dus deel uitmaakt van labour history. Bijzonder om verschillende redenen: met
de staat als werkgever is geweld genormaliseerd, discipline is essentieel en daarmee is het
ook een deel van de militaire geschiedenis. Ten derde maakt het vanwege de veelvuldige
verplaatsingen deel uit van de migratiegeschiedenis. Het is daarbij een total institution in
de zin van Goffman. Bij het beoefenen van militaire geschiedenis is labour history een
profijtelijke ingang zoals we zagen. Labour history onderzoekt verticale verhoudingen in
de  vorm van arbeidsverhoudingen en  horizontale  verhoudingen in de wijze waarop de
soldaten met elkaar om gingen en hoe zij hun werk ervoeren.65 Verticale verhoudingen in
totale  instituties  betreffen  met  name  onvrije  arbeidsaspecten.  Migratie,  hier
arbeidsmigratie, is een onderdeel van labour history. Voor militaire geschiedenis betekent
deze  benadering  een  verrijking.  Omgekeerd  maakt  militaire  geschiedenis  veel
arbeidsverhoudingen expliciet via uitvoerige reglementen. De ritualisering van horizontale
en verticale belangen wordt zo zichtbaar. Er bestaat een sterke hiërarchie in het regiment,
maar  er  zijn  ook  horizontale  verbanden,  logisch  met  elkaar  verbonden  en  uit  elkaar
voortkomend.  Een  fraai  voorbeeld  daarvan  is  de  functie  van  de  muzikale
signaaloverdracht.  Onder  officieren  oversteeg  verder  de  ambulante  vrijmetselaarsloge
hiërarchische tegenstellingen. Het was een pseudo-primordiaal familieverband, waarbij de
officieren  in  de  loge  als  broederen jegens  elkaar  waren  wat  bijdroeg  tot  hun
arbeidsmotivatie.

64 Tilly & Tilly 1998, 199-229.
65 Hofmeester, Moll-Murata 2011, 1-23.
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Vraagstelling, concrete periode en de eenheid

In de twee voorgaande paragrafen betreffende de individuele soldaat en het soldatenwerk is
de vraagstelling al ingeleid. De centrale vraag, geïnspireerd door moderne ontwikkelingen
in de militaire, de migratie en de labour history, luidt wat het werk van de soldaat en meer
in  het  bijzonder  in  de  napoleontische  periode,  precies  inhoudt.  Dit  is  dus  primair  een
exploratieve studie. 

Hier wordt zij toegespitst op één regiment lichte infanterie in de periode 1806 – 1814,
waarbinnen meer dan 12.000 mannen functioneerden. Er was in deze periode een crisis
tussen het leger en de samenleving die uiteindelijk leidde tot invoering van de conscriptie.
Eenmaal in het leger was het voor de vrijwilliger en de conscrit hetzelfde. Dit kader maakt
het mogelijk beide groepen te bestuderen.  Het is werk van een bijzondere soort dat de
soldaat  verrichtte  binnen de totale  institutie van het  leger.  Veel meer  dan enige andere
organisatie was het gestructureerd tot in het uniform, het groeten en de interne mobiliteit.
De verhouding tussen beloning, dwang en toewijding bepaalden mede de werkmotivatie
van de soldaat.

Het  leger  kent  drie  lagen.  In  de  eerste  plaats  die  van  de  soldaten.  Zij  vliegen  het
regiment  in  en  uit  als  waren  zij  zwaluwen.  De tweede  laag  van de  onderofficieren  is
stabiel,  want  deze  militairen  blijven  lange  tijd  in  dienst.  De derde  laag  bestaat  uit  de
officieren. 

Gedurende  de  onderzochte  dynamische  periode  was  er  geen  sprake  meer  van  een
absoluut glazen plafond die de werelden tussen de onderofficieren en de officieren min of
meer scheidde. Meritocratie kreeg een grote kans en bevorderde verticale mobiliteit. Hier
klinken de idealen van de Franse Revolutie nog in door.66 Meritocratie gaf hoop en is een
ingang om het functioneren van dit gekkenhuis te verklaren. Volgens Ben Toutouh zou de
meritocratie zich in de praktijk van de conscriptie beperken tot de hogere klasse, waarbij
grond- en geldbezit de toegangen waren tot verbetering en was de ruimte voor militairen
uit  de  lagere  klassen  in  de  praktijk  zeer  beperkt.67 Zijn  visie  is  te  eenzijdig  en  niet
houdbaar. De meeste burgers die in dienst moesten deserteerden niet. Zij schikten zich in
het systeem en probeerden er wat van te maken. Binnen het Franse militaire systeem waren
daar ook prikkels voor.68 Welten wijst op enkele principes bij de beantwoording van de
vraag hoe de Franse staat erin slaagde om de conscriptie effectief ingevoerd te krijgen
ondanks grote initiële weerstand van de bevolking. De meritocratie is daarbij één van de
verklaringsgronden.  Solidariteit  en verbroedering bieden een tweede verklaringsgrond.69

Wie zijn kansen pakte, kon snel opklimmen in het Franse leger. Na de veldtocht in Rusland
werden die kansen alleen maar groter door het gemis aan voldoende ervaren personeel,
maar ook na de diensttijd waren er kansen. Een soldaat uit het leger van Napoleon werd
gekend door  iedereen  in  zijn  woonplaats.  Bij  terugkomst  had hij  goede kansen  op de
arbeidsmarkt  en  was  daardoor  een  gewilde  huwelijkskandidaat.  In  deel  III  van  dit
proefschrift wordt beschreven dat meritocratie niet een statisch begrip is, dat overigens pas
in 1958 in het algemeen Nederlands woordgebruik belandde, maar ook binnen het 33e
légère kansen bood.70 Verder wordt beschreven dat honderden er succesvol in slaagden om
zich te verbeteren binnen het regiment en dat tientallen zelfs in staat waren het glazen
plafond te doorbreken naar de wereld van de officieren. Meritocratie en incentive systems
gaan hand in hand.

66 Swierstra en Tonkens 2008, 33-80.
67 Ben Toutouh 2015, 47-49. 
68 Van der Spek 2016, 18; Joor 2000, 675-694.
69 Welten 2007, 741-751.
70 Swierstra en Tonkens 2008, 33-80.
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De  concrete  periode  en  de  eenheid. Het  boek  gaat  over  'het  oud-Hollandse'  2e/3e/1e
regiment  jagers.  Het  was niet  een Bataafs  regiment  en ook niet  Frans,  nee het  was een
Hollands regiment in het leger van het 'Koninkrijk Holland' onder Lodewijk Napoleon in de
periode 1806-1810. 'Oud' geeft aan dat het later integraal werd opgenomen in het leger van
Napoleon. Na de inlijving bleven er een aantal regimenten over die in de tweede helft van
1810 met een meerderheid aan Nederlanders begonnen en in 1812 overwegend een tragisch
einde vonden in Rusland. De landgrens verdween en daarvoor in de plaats kwamen grenzen
van Franse departementen. Bestuur en pers werden tweetalig. De militairen legden na de
inlijving bijna zonder uitzondering de eed aan de Franse keizer af. Het carrièreperspectief was
goed in het Franse leger. Volgens Van der Spek streefde de voormalige Hollandse soldaat
vooral naar eer en de waardering van kameraden en loyaliteit aan Napoleon of het Franse
keizerrijk was daaraan ondergeschikt.71

Het regiment jagers ging over in het 33e regiment lichte infanterie dat gedurende de Franse
tijd tussen 1810 en 1814 functioneerde. Deze militaire arbeidseenheid is hier in concreto als
uitgangspunt  gekozen,  om  min  of  meer  toevallige  redenen  zoals  in  het  voorwoord
beschreven. Het had ook een andere eenheid kunnen zijn, maar essentieel is dat het een
legeronderdeel  is  dat  enerzijds  groot  genoeg  is  om  algemene  uitspraken  te  doen  en
anderzijds  ook  nog  behapbaar  is.  Tevens  zijn  er  genoeg  bronnen  op  regiments-  en
individueel niveau beschikbaar om de gestelde vragen te beantwoorden. 

Binnen  de  periode  1806-1814 valt  de  overgang van  een  vrijwilligersleger  naar  een
dienstplichtleger. Onderzocht wordt hoe dat binnen één van oorsprong Hollands regiment
plaats vond, hoe 'Hollandsch' dat regiment in die periode eigenlijk was en hoe groot de
loyaliteit binnen het regiment aan de Franse leiding was. 

Twee typen soldaten worden beschreven: de vrijwillig in dienst getreden mannen en
degenen die, gedwongen door de conscriptie, als soldaat móesten werken. In verschillende
situaties  kunnen  de  soldaten  worden  geobserveerd:  tijdens  marsen,  gevechten,  het
wachtlopen  (preventief  vechten),  het  afwachten  van  orders,  ingekwartierd  in
garnizoenssteden,  gelegerd  te  velde,  in  scholingssituaties  en  tijdens  de  inzet  van  de
soldaten voor vestingonderhoud.

Inzicht wordt verschaft in de sociale orde van een regiment lichte infanterie zoals dat
tweehonderd  jaar  geleden  functioneerde.  Het  maakt  tevens  de  gevolgen  duidelijk  van
zowel de opname van een Hollands regiment in de Franse armee in 1810 als enkele jaren
later de opname van de Nederlanders uit dit regiment in het koninklijk Nederlands leger.
Dit  boek  gaat  over  de  soldaat  als  werkend  individu,  als  arbeider  in  Europa  in  de
vroegmoderne tijd.

71 Van der Spek 2016, 364, 365, 370, 371.
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Afbakening, aanpak en indeling

Zürcher  biedt  in  de  inleiding  van  Fighting  for  a  living een  fraaie  catalogus  van
aandachtspunten van 500 jaar militaire arbeid.72 Deze dienen hier als inspiratiebron om het
leven en werken van Jan Soldaat binnen een regiment lichte infanterie zo volledig mogelijk
te beschrijven. Daarbij ordende ik het materiaal rond vier cruciale thema's. Ten eerste hoe
de werkplaats van de soldaten er  uitzag.  Vervolgens  wie de werkers waren binnen het
regiment, hoe zij bij het regiment kwamen en hoe zij het verlieten. Ten derde waaruit de
arbeid in het regiment bestond en hoe de scholing verzorgd werd. En ten slotte wat de
arbeidsmotivatie bij het regiment bevorderde.

Per thema worden hierna specifieke deelonderzoeksvragen geformuleerd. Deze zijn een
verfijning van de hoofdvraag voor welke taken het regiment werd ingezet en wat voor
soorten  arbeid  de  soldaten  verrichten  in  het  kader  van  de  internationale  politieke  en
militaire ontwikkelingen van de verschillende perioden.

Deel I, de 'werkplaats' van het het regiment van 1806 tot en met 1814. Dit deel beschrijft in
chronologische  volgorde  de  activiteiten  van het  regiment,  alsmede  de  omstandigheden
waaronder  de  werkzaamheden werden uitgevoerd.  Daarmee vormt  het  als  het  ware  de
achtergrond voor de volgende delen. De periode 1806-1814 kenmerkt zich door intensieve
militaire activiteiten in Europa. Het 3e regiment jagers deinde mee op de golfslag van die
bewegingen. Tussen 1806 en 1814 vond in Nederland een aantal machtswisselingen plaats.
De Bataafse republiek werd medio 1806 omgevormd tot het Koninkrijk Holland onder
koning Lodewijk Napoleon. Napoleon Bonaparte zette zijn koninklijke broer vier jaar later
al  weer  af  waarna  Nederland  deel  uitmaakte  van  het  Franse  keizerrijk.  Deze
machtswisselingen hadden gevolgen voor de bevolking. Tussen 1806 en 1810 kon nog op
vrijwillige basis dienst genomen worden. Tussen 1811 en 1813 voorzag dienstplicht het
leger van mankracht, een voor de burger onvrijwillige confrontatie.

Het 33e légère werd in 1808 in Frankrijk opgericht ter aanvulling van Franse troepen in
Spanje. Het regiment kreeg in 1810 pas echt vorm met de toevoeging van het Hollandse 1e
regiment jagers en een bataljon van het eveneens Hollandse 6e regiment linie-infanterie.
Na de  veldtocht  in  Rusland  moest  het  regiment  in  1813  grotendeels  opnieuw worden
gevormd. Een half jaar later functioneerde te Hamburg weer een regiment bestaande uit
vier veldbataljons en een depot.

Deel II, de individuele soldaten en officieren – instroom en uitstroom bij het regiment.
Door de in- en uitstroom van soldaten en officieren bij het regiment minutieus in kaart te
brengen wordt een beeld verkregen van wat voor mensen bij het regiment dienden en in
hoeverre  dat  consistentie  aan  het  regiment  gaf.  Het  betrof  mannen  die  om een  aantal
redenen  relatief  kort  binnen  het  regiment  verbleven.  Alle  individuele  namen  van  de
soldaten  van  het  regiment  zijn  in  een  database  verwerkt,  waardoor  er  een  instrument
beschikbaar is voor verder onderzoek.

Er is geen Nederlands stamboek van jagers tussen 1806 en 1810 bewaard gebleven. De
inschrijving in het stamboek van het 33e légère van de soldaten van het 1e regiment jagers
en die van een bataljon van het 6e regiment linie-infanterie in oktober 1810 maakt gelukkig
een terugblik mogelijk. Het stamboek van het 33e légère omvat een kleine 8.100 soldaten,
onderofficieren en aankomende officieren die tussen oktober 1810 en mei 1814 bij  het
regiment dienden. Gegevens van de soldaat zijn in een aantal kolommen gerubriceerd. In
de  eerste  kolom  beschrijft  persoonlijke  kenmerken,  zoals  familiale  achtergrond,
geboortedatum en -plaats, zijn lengte en uiterlijke kenmerken. Dan is er een kolom met

72 Zürcher 2013, 11-42.
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gegevens  over  het  moment  van  in  dienst  komen,  vrijwillig,  als  dienstplichtige  of
overgeplaatst  van  een  ander  regiment.  Dan volgen  twee  kolommen die  beschrijven  in
welke bataljons en compagnieën de soldaat werkzaam was binnen het regiment en in welke
functies en rangen. Werd een soldaat na het doorlopen van onderofficiersrangen bevorderd
tot officier, dan was dat tegelijk de laatste mededeling over hem in het stamboek. Gegevens
over officieren werden namelijk in aparte dossiers bijgehouden. De laatste kolom beschrijft
aan welke veldtochten de soldaat deelnam en bijzonderheden als overplaatsing, overlijden,
desertie, veroordeling door de krijgsraad en zoekraken.73

Voor  de  periode  1806-1810  werden  fragmentarisch  aanvullingen  gevonden  op  de
informatie van het stamboek van 1810-1814. Het betreft gegevens over jagers die via het
wervingsdepot bij het regiment kwamen, overplaatsingen van andere regimenten, bij het
regiment  geplaatste  veliten  en  Israëlieten,  een  namenlijst  wegens  onderscheidingen  en
gegevens  over  individuele  soldaten  uit  archieven  van  gemeentebesturen.  Ondanks  het
ontberen van een compleet stamboek voor de eerste vier jaar kan op basis van de algemene
sterktecijfers  die  achterhaald  werden  in  de  archieven  van  generaal  Dumonceau,  het
ministerie van Oorlog en koning Lodewijk een goed overzicht van de instroom bij  het
regiment worden verkregen. Daarbij werd onderzocht wat de door de overheid gewenste
omvang en wat de reële omvang van het regiment was en welke keuzes de autoriteiten
maakten om tot de gewenste omvang te komen.

Aanvullende, zij het fragmentarische, gegevens op het stamboek over de uitstroom van
jagers  van  het  33e  légère werden  eveneens  aangetroffen:  overplaatsing  naar  andere
regimenten,  desertie,  afkeuring  vanwege  gezondheidsredenen,  weggestuurd  wegens
onacceptabel gedrag,  verlies door lange straf van de krijgsraad of door overlijden.  Die
gegevens geven een beeld van de redenen van uitstroom, waaronder contractbeëindiging,
alsmede oorzaken van overlijden.  Zij  geven ook een  beeld  van de  desertie  en  hoe  de
omvang daarvan zich verhield tot de omvang van desertie in de armee in het algemeen,
alsmede van de motieven voor de desertie en waarom het de werkgever niet lukte afdoende
tegenmaatregelen te nemen. Ook zijn er gegevens over het aantal buitenlanders dat bij het
regiment jagers diende en of de opname van het regiment jagers in het 33e légère daar iets
aan veranderde.

De  cohesie  van  het  regiment  hield  met  de  veldtocht  in  Rusland  op  te  bestaan.
Achterhaald  werd  wat  er  met  de  soldaten  gebeurde  die  verdwenen,  overleden  of  in
krijgsgevangenschap geraakten.  Het spoor van de enkelen die de hecatombe van Krasnoï
ontsnapten, werd gevolgd naar Duitsland. Het restant van de veldbataljons, bestaande uit
enkele  tientallen  mannen,  kwam  eind  februari  1813  aan  te  Erfurt.  Aangevuld  met
driehonderd conscrits, die in allerijl vanuit het regimentsdepot te Givet waren aangevoerd,
zette  Napoleon  dit  veldbataljon  tijdens  de  voorjaarscampagne  in  tegen  de  Russen  en
Pruisen.  Tijdens  de  wapenstilstand  in  de  zomer  van  1813  werden  bij  het  regiment  te
Hamburg vier veldbataljons, een compagnie artillerie en een depot opgezet.

Zodoende is het stamboek een toegankelijk instrument om de in-, door- en uitstroom te
meten. Op basis van deel I en II is het mogelijk het hoofdonderwerp van dit proefschrift

73 Het is niet vanzelfsprekend dat alle stamboeken zo compleet zijn als dat van het 33e légère. Van de 
Nederlandse stamboeken over de periode 1806-1810 is slechts een handvol fragmenten bewaard. Ook in 
een aantal Franse stamboeken zitten hiaten, onder andere bij de marine. Geerts 2002, 182: De Raad van 
Administratie van het 126e regiment linie-infanterie merkt in de stamboeken op: 'Twee boekdelen 
vertonen een groot aantal hiaten, maar wij hebben geen enkele mogelijkheid deze aan te vullen, of zelfs 
het tijdperk waarop zij betrekking hebben te bepalen. Wij nemen aan dat zij in het bijzonder de mannen 
betreffen, die hebben behoord tot de bataljons die krijgsgevangen zijn gemaakt in de veldtocht naar 
Rusland […] Dit korps was overigens bijna uitsluitend samengesteld uit Hollanders; geen enkele man 
daarvan is teruggekeerd in Frankrijk.' De raad voegt eraan toe: De papieren zijn in Wesel achtergelaten 
bij gebrek aan transportmiddelen bij het ontruimen van deze plaats.'
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verder te onderzoeken in deel III en IV. 

Deel III, de aard van het werk. Beschreven wordt wat deel uitmaken van lichte infanterie
inhield tijdens de jaren 1806 – 1814 en in hoeverre dat werk statisch of door de tijd aan
veranderingen onderhevig was. Fijnmazig werd onderzocht wat de specifieke functies van
het  regiment  tussen  1806  en  1814  waren,  gedicteerd  door  de  politieke  en  militaire
ontwikkelingen van die periode. Daarbij is gekeken wat deze concreet betekenden voor het
dagelijkse werk van de individuele jagers en welke soorten werkzaamheden precies van de
militair  precies  werden gevraagd.  Ook  is  de  scholing  van  de  vers  gerekruteerde  jager
beschreven. Geïnventariseerd werd wat voor burgerberoep soldaten hadden op het moment
dat zij in het leger traden en ook in hoeverre de expertise van bijvoorbeeld schoenlappers,
bakkers, leerbewerkers en andere in het leger werd gebruikt. Ten slotte komt de vraag aan
de orde wat het werk van de jagers voor burgers betekende en hoe zij tegen deze militairen
aankeken. Dit is niet het hoofdthema van dit werk, maar wel mooie bijvangst. 

Bijzondere  aandacht  krijgen  de  onderofficieren  en  de  korporaals.  Een  onderofficier
geeft leiding aan en houdt toezicht op soldaten. Een korporaal doet dat ook en staat in rang
tussen de soldaten en de sergeant in. Hij is plaatsvervanger van de sergeant, maar is bij de
landmacht formeel geen onderofficier. Hoewel geen onderofficier nemen de korporaals een
essentiële plek in.

Joor concludeert dat de periode 1806-1813 zich kenmerkte door een algemene onrust
onder de bevolking vanwege de Franse invloed op tal van gebieden die hun levens raakte:
financieel  bijvoorbeeld,  maar  ook  via  het  leger.74 Onderzocht  werd  of  en  in  hoeverre
soldaten die onrust meenamen in het regiment en waar dat eventueel af te lezen valt aan de
geschiedenis van en de discipline binnen het regiment.

Er waren nog enkele andere factoren van mogelijke invloed op de werkwijze van en de
persoonlijke verhoudingen tussen de militairen. Tussen 1806 en 1810 bestonden binnen het
regiment jagers veel familiebetrekkingen: (stief)vader, (stief)zoon, oom, neef, schoonzoon
en zwager. Het leek soms wel een familiebedrijf en de vraag is of dat invloed had op de
individuele jager en op het leger. Onderzocht werd in hoeverre de inlijving bij het Franse
keizerrijk gevolgen had voor deze familiebanden bij  het regiment. Binnen het regiment
was  een  aantal  officieren  lid  van  een  ambulante  orde  van  vrijmetselaars  en  van  die
specifieke onderlinge band ging een invloed uit.

Deel  IV,  de  arbeidsmotivatie  –  beloning,  dwang,  straf  en  idealisme.  In  dit  deel  is
onderzocht  hoe  de  trits  arbeidsmotivaties  à  la  Tilly  en  Tilly  –  beloning,  dwang  en
toewijding  –  zich  tot  elkaar  verhielden  en  in  hoeverre  er  eventuele  verschillen  in
arbeidsmotivatie  meetbaar  zijn  tussen de periode 1806-1810 toen de jager  vrijwillig  in
dienst ging en in de periode 1811-1814 na de opname van het regiment jagers in het 33e
légère. 

Het  aantal  zieke  jagers  tussen  1808  en  1810  was  opvallend  hoger  dan  bij  andere
Hollandse regimenten. Ziekte was dus een belangrijk beroepsrisico, en als voortvloeisel
daarvan ook een mogelijke besmettingsbron voor de bevolking. Onderzocht werd welke
ziektes er bij de jagers heersten en in welke mate deze het functioneren van de individuele
soldaat, maar ook van het regiment als geheel, beïnvloedden. Mogelijk was er een relatie
tussen motivatie en mortaliteit. Sommige ziektes waren seizoens- en/of plaatsgebonden. De
mate waarin de armee daar preventief rekening mee hield, verhield zich niet altijd tot de
taken die van de jagers verwacht werden. Een aantal jagers werd om gezondheidsredenen
afgekeurd,  andere jagers overleden,  niet  zozeer  door gevechtshandelingen,  maar  vooral
door ziektes. De sterftecijfers werden achterhaald en in veel gevallen ook de oorzaken van

74 Joor 2000, 39.
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overlijden. De tegenmaatregelen van enkele ziektes zijn nader uitgewerkt.
Ziekte had een enorme impact op het functioneren van het regiment. Een voorbeeld is de
malaria die in 1808 nagenoeg het hele regiment velde. Waren de jagers niet massaal ziek
geworden door de malaria, dan waren zij in de nazomer van 1808 naar Spanje gemarcheerd
en dan had dit proefschrift er heel anders uitgezien. 

Naar aanleiding van brieven van soldaten drong zich gaandeweg het onderzoek de vraag
op in hoeverre het geloof een invloed had op zowel het functioneren van de soldaat en ook
in hoeverre de  dienst voor keizer Napoleon werd geïdealiseerd. 

Een belangrijke factor van arbeidsmotivatie is de beloning voor verrichte arbeid: een
warme maaltijd na een zware mars, een eervolle vermelding of fysieke onderscheiding na
een  heldhaftig  optreden,  bevorderingen,  een  geregelde  financiële  vergoeding  of
vergoedingen in natura. Het zijn vormen van beloningen die in dit vierde deel aan de orde
komen.

Bronnen

De  belangrijkste  institutionele  en  seriële  bronnen,  die  in  dit  onderzoek  werden
geraadpleegd, zijn:

– bronnen van het regiment: het stamboek van het 33e légère en de regiments- 
   correspondentie;
– bronnen over het regiment: het ministerie van Oorlog met name;
– bronnen over het regiment: lokale bronnen waar het opereerde;
– bijzondere verzamelingen: egodocumenten van betrokkenen, overlijdensaktes uit het 
   Nationaal Archief en het stadsarchief van Hamburg, het Maçonniek Centrum Prins 
   Frederik.

Veel dat aan het regiment herinnerde, is ruim tweehonderd jaar na dato verdwenen. Alle
hoofdrolspelers van het regiment zijn meer dan een eeuw geleden overleden. Oud-tamboer
Geert Adriaans Boomgaard was de laatste voor zover wij weten. Hij overleed in 1899 op
110-jarige leeftijd.  Afbeeldingen van lichte  infanterie  uit  1806-1814 dateren veelal  van
latere  datum.  Het  Nationaal  Militair  Museum  te  Soesterberg  en  het  Rijksmuseum  te
Amsterdam hebben enkele geweren in hun collectie die door lichte infanteristen uit  de
onderzochte  periode  zijn  gebruikt.  Één  sabel  van  een  officier  bevindt  zich  in  een
particuliere collectie.

In de steden waar de jagers garnizoen hielden, is veel uit de vroege 'negentiende eeuw'
gesloopt,  of  hebben  panden  die  er  nog  wel  staan  functies  gekregen  die  in  niets  nog
refereren aan de oorspronkelijke.75 Sommige steden waar de jagers figureerden zijn voor
een groot deel vernietigd, zoals Hamburg tijdens de grote brand van 1846 en de Tweede
Wereldoorlog.  Het  dorpje  Blankenese  brandde  medio  1814  geheel  af,  kort  nadat  de
Nederlanders  het  verlieten.  Vielen  steden niet  ten  prooi  aan  de  vlammen,  dan  was  de
sloophamer hun lot.  Een voorbeeld zijn de vestingwerken van Hamelen,  waarbuiten de
jagers eind 1806 dagen in de regen doorbrachten en die enkele jaren na de overgave van de
stad zijn gesloopt. 

Het  archief  van  de  ambulante  vrijmetselaarsloge  van  het  regiment  ging  verloren,
waarschijnlijk al in het najaar van 1812. In de Tweede Wereldoorlog gingen de archieven
van de Franse tijd van het Gelders archief grotendeels verloren.76 Ook de archieven van de

75  Van der Woud 2010, 12.
76 Waardoor er nauwelijks gegevens zijn over de vele facetten van de conscriptie in Gelderland op 

provinciaal niveau, briefwisselingen van bestuurders over militaire aangelegenheden en betreffende 
individuele militairen.
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liquidatie van de 'Franse achterstand' zijn vernietigd.
Maar er bleef ook veel bewaard. Het koetshuis naast het slot te Ritzebüttel nabij de

monding van de Weser – legerplaats voor de jagers in 1807 en 1813 – staat er nog, ondanks
de  brand  die  een  korporaal  er  in  1813  veroorzaakte.  Het  is  een  gewilde  toeristische
trekpleister.  De Schans op Texel nabij  Oudeschild,  waar een detachement jagers medio
1808 verbleef,  werd  half  afgegraven  voor  dijkversterking,  terwijl  de  barakken  werden
gesloopt.  De  andere  helft  is  grondig  gerestaureerd.  Archeologen  legden  in  2010  de
fundamenten bloot van het voormalig bastion en het kruithuis van fort  Geldersoord bij
Westervoort,  waarvan  in  1808  enkele  tientallen  jagers  de  laatste  militaire  bewoners
waren.77 Naar de vorm en op de plek van het voormalig bastion zijn woningen gebouwd.
Het  Kamp bij  Naarden,  waar  de  veldbataljons  medio  1809 gelegerd  waren,  werd  ook
gesloopt. De grond bewaarde letterlijk en figuurlijk een indruk van het kamp en gaf bij
archeologische opgravingen in 2012 kookkuilen en een kleine schans prijs. Verder werden
knopen én een appliqué van een sjako aangetroffen, die waarschijnlijk aan het 3e regiment
jagers toebehoorden.78 Dit is een bijzondere vondst want bij opgravingen in Vilnius werden
knopen van linie-infanterie uniformen aangetroffen in massagraven, maar de knopen van
de lichte infanterie waren van een materiaal dat tijdens de vorst in 1812 uit elkaar viel
zodat zij allemaal verloren gingen.79 

In  Doesburg,  waar  van 1808 tot  en met  1810 het  depot  van het  jagerregiment  was
gevestigd, werden de resten van een kazerne, beerputten, afvalputten en waterputten uit de
Franse tijd teruggevonden.80

In de steden Deventer, Zutphen en Doesburg staan nog panden waar jagers verbleven.
Belangrijker  is  dat  ook  de  archieven  van  die  steden  bewaard  bleven.  Zelfs  van  de
ambulante vrijmetselaarsloge bij  het regiment bleek een reconstructie mogelijk door de
persoonskaarten die in het maçonniek centrum in Den Haag aanwezig zijn.

We weten verbazend weinig over de perceptie van werk door de soldaat.81 We kunnen
haar onderzoeken door middel van egodocumenten, en bij gebrek daaraan reconstrueren
aan de hand van omgevingsfactoren zoals ziekten, verzorging, vergoedingen en overige
arbeidsomstandigheden. Archieven leveren de voornaamste bronnen voor dit onderzoek.
De  overheidsarchieven  in  Nederland  en  Frankrijk  geven  beperkte  informatie  over  het
regiment tijdens de veldtocht in Rusland, of eigenlijk al eerder, vanaf het moment dat het
regiment uit Groningen vertrok. Brieven van Napoleon, van maarschalk Davout, onder wie
het regiment ressorteerde, van officieren en van soldaten vullen dat gat slechts ten dele. Via
nazaten van enkele hoofdrolspelers kon deze studie aangevuld worden met een diversiteit
aan fraai materiaal, zoals brieven en dagboeken  en soms een afbeelding van een soldaat.

F.H.A. Sabron was militair en staatsman, maar ook een verdienstelijk krijgshistoricus.82 Hij
schreef een aantal waardevolle boeken waaronder in 1910 de Geschiedenis van het 33ste
Regiment  Lichte  Infanterie  (Het  oud-Hollandsche  3de  Regiment  Jagers).83 Sabron

77 Benthem 2010, 13-20. 
78 Bazelmans 2015, sheet 10; Bazelmans 2016, 11-24 (16), collectie Olaf Langendorff (Naarden). Het 

toponiem kreeg lange tijd het stempel opgedrukt van 'Frans kamp uit de zeventiende eeuw'.
79 Signoli 2008, 58, 59.
80 Gemeente Doesburg, gemeentelijke informatie 5 feb. 2016.
81 Hofmeester, Moll-Murata 2011, 1-23.
82 Luitenant-generaal F.H.A. Sabron (1849-1916) was in 1908 was benoemd tot MvO, maar al in 1909 

moest hij deze functie om gezondheidsredenen neerleggen. Hij leed aan tuberculose en overleed in 1916. 
83 Sabron begon deze regimentsbeschrijving vanaf het moment dat de keizer verordonneerde hoe eind 1810 

het Nederlandse leger in de Franse armee moest worden opgenomen. Hij stopte met de slag bij Krasnoï 
op 17 november 1812. Terdege heeft hij beseft dat er te Hamburg in 1813/ 1814 nog een rol was 
weggelegd voor een met nieuwe manschappen aangevuld 33e légère, maar zijn onderzoek leverde 
destijds te weinig op om er een consistent verhaal over te kunnen schrijven. Hij deed onderzoek naar het 
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beschouwde zijn boek over het 33e légère als een rectificatie, een eerherstel van het beeld
dat  Thiers  heeft  neergezet  van de  Nederlandse  regimenten  in  de  Franse tijd.  Hij  wijst
daarbij op Thiers' Histoire du Consulat et de l'Empire (1856) waar deze schrijft 'Il y avait
notamment  dans  le  1er  corps,  le  33e  léger,  régiment  hollandais,  qui  s'était  presque
débandé  en  entier,  et  qui  pillait  impitoyablement  le  canton de  Lida'.  Verder  beschrijft
Thiers  hoe  de  incomplete  elitecompagnieën  te  Minsk  op  last  van  maarschalk  Davout
moesten defileren met de kolf van het geweer omhoog. Dit was een straf voor de vele
achtergeblevenen waarbij maarschalk Davout verzuimde te kijken naar de omstandigheden
waaronder zo veel manschappen achterbleven.84

Sabrons beschrijving van het 33e légère gaat verder dan een regimentsgeschiedenis van
zijn tijd, ook al betreft het hier maar een beperkte periode van eind 1810 tot november
1812. Hij geeft de omstandigheden weer waaronder de soldaten functioneerden. Bovendien
heeft Sabron interessant cijfermateriaal opgenomen, zoals de relatie tussen benoemingen
van onderofficieren en hun aantal dienstjaren.85 Hij beschrijft niet alleen de algemene gang
van zaken bij  het regiment,  maar laat  ook individuele officieren aan het  woord via  de
aantekeningen van A. Schuurman, in 1812 bataljonscommandant en H.P. Everts, ten tijde
van de veldtocht in 1812 grootmajoor bij het 33e légère. De teksten van Everts waren toen
juist deels gepubliceerd, maar de aantekeningen van Schuurman zijn sindsdien spoorloos,
Sabron is de laatste die er aan refereert.86  

Dagboeken, memoires en brieven van Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse officieren
geven  sporadisch  een  inkijkje  in  ontmoetingen  of  gebeurtenissen  die  het  33e  légère
betreffen. Sloos acht het waarschijnlijk dat het bijhouden van dagboeken algemener was
dan wij denken. Maar de meeste dagboeken waren voor persoonlijk gebruik en zijn niet
gepubliceerd.87 

Belangrijk  voor  de  hele  periode  1806-1814  zijn  de  aantekeningen  van  John  Irish'
Stephenson  (1788-1859).  Hij  begon  in  1820  de  aantekeningen  van  zijn  militaire
ervaringen, tot dan toe verzameld op losse blaadjes, te bundelen tot een dagboek waarvan
in 1825 twee delen gereed waren. Tot zijn dood hield hij dagboeken en brievenboeken bij.
Binnen het regiment klom Stephenson op tot kapitein-adjudant-majoor. John´s biologische
vader, Michel Stephenson, overleed op 22 november 1791 na een val van een paard. In de
loop van 1792 huwde Johns moeder, Elizabeth Irish, kapitein David Henricus Chassé, die
daarmee John's stiefvader werd. Chassé plaatste John op 27 december 1796, 8 jaar oud, als
cadet bij het 2e bataljon jagers. Ook zijn jongere broertje Michiel werd spoedig als cadet
bij  het  bataljon  geplaatst.  Met  uitzondering  van enkele  intermezzo's  wegens  een  korte
plaatsing  bij  de  garde  en  afwezigheid  wegens  ziekte,  schetste  John  zijn  persoonlijke
ervaringen  bij  het  regiment.  In  de  eerste  plaats  hielden  die  ervaringen  veel

33e légère, onder andere in Parijs, terwijl hij om gezondheidsredenen als minister was teruggetreden.
84 Sabron 1910, 2; Thiers 1856, Livre XLIV, 154-266 (166, 172-173). Louis Adolphe Thiers (1797-1877) 

was een autoriteit in zijn tijd, een vooraanstaand politicus en historicus. Zijn meerdere delen omvattende 
Histoire du Consulat et de l'Empire, dat tussen 1845 en 1864 verscheen, was jarenlang toonaangevend. 
Maar nog vóór de negentiende eeuw verstreken was, verdween de glans van zijn werk. De inzichten 
veranderden en Thiers verloor zijn autoriteit. Zijn waarde voor de geschiedschrijving van tegenwoordig 
is, zoals de prijsontwikkeling in de volgende advertentie aangeeft, dramatisch gedaald. Op 19 september 
1891 verscheen er in het Nieuws van den Dag, kleine courant, een advertentie waarin het werk van Thiers
te koop werd aangeboden: '5 zware delen, voor 6 in plaats van 30 gulden. Boeiender, beroemder, beter en 
uitgebreider geschiedenis bestaat er niet. Alle oorlogen, de tocht naar Rusland in 1812, verblijf op Elba 
en St. Helena worden hier verhaald alsof men er bij tegenwoordig is'.  

85 De beschrijving van 3 RJ/33e légère is veel doorwrochter dan Sabrons al in 1898 voor het eerst 
uitgegeven regimentsbeschrijving over het 124e de ligne. Sabron 1898, herdruk 1910.

86 Everts 1901, 620-639; 1901, 686-704; 1902, 43-63. Herdruk Parijs 1997; Sloos 2012. In de tijd dat 
Sabron onderzoek deed, was het niet ongebruikelijk dat onderzoekers stukken mee naar huis of kantoor 
namen. Zo raakte er wel eens wat zoek.

87 Sloos 2010, 18-21; Sloos 2012, 7-9. 
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troepenverplaatsingen  in,  die  hij  getrouw in  marsafstanden  noteerde.  Bij  wie  hij  werd
ondergebracht in de verschillende plaatsen was een graadmeter voor algehele kwaliteit van
huisvesting  en  verzorging.  Immers,  als  hij  goed  werd  ondergebracht,  dan  waren  de
verblijven en verzorging voor de jagers mogelijk ook redelijk. Wanneer híj al slecht was
gehuisvest en zijn maaltijden matig waren, dan waren de omstandigheden voor de jagers
zeker erbarmelijk. Hij beschreef de genoeglijkheden van het officiersleven en besteedde in
zijn dagboek maar sporadisch aandacht aan de omstandigheden van de gewone jagers. Het
zijn overwegend beschrijvingen van het militaire leven boven het glazen plafond dat de
wereld van officieren en lager geplaatsten scheidde. Zijn functie was meestentijds vooral
een facilitaire. Hij reed voor de troepen uit om de inkwartiering te regelen. Hij oefende de
onervaren soldaten naar Frans model en hij voerde de administratie van het regiment. Zijn
beschrijving van de blokkade van Hamburg gaat verder dan de fluitlessen die hij er nam en
geeft veel meer informatie dan de brieven van adjudant T.C.C. Veeren die hierna worden
beschreven.

Het dagboek van Stephenson past in traditionele regimentsbeschrijving waar het gaat
over data, eer en krijgservaringen. Gelet op de strenge hiërarchie binnen het leger, een juk
waar ook officieren onder leden, was het bijhouden van een dagboek geen overbodige luxe.
Bij verwijten van hogerhand, in situaties waar de hiërarchie onheus gebruikt werd, kon het
geraadpleegd worden. In het dagboek uitte Stephenson ook zijn emoties zoals vreugde,
schaamte, jaloezie jegens een collega-officier en dito verwijten. De dagboeken kruisten
mijn  onderzoek  pas  toen  ik  dacht  het  al  afgerond  te  hebben.  Daardoor  ontstond  de
gelegenheid mijn eerdere onderzoek én Johns dagboek te controleren en aan te vullen.
Tweemaal, in 1811 en in 1812, gaf Stephenson
leiding  aan  detachementen  van  het  depot  te
Givet die bestemd waren voor de veldbataljons
in  Polen  en  later  Rusland.  Hij  voerde  de
detachementen naar Stettin en Koningsbergen.
Vanuit  Koningsbergen  bereikte  hij  begin
november  1812  Vilnius.  Te  Vilnius  had  hij
vriendschappelijk  contact  met  gouverneur
generaal  Dirk  van  Hogendorp  die  daar  de
verdediging en bevoorrading in oktober 1812
organiseerde.  Binnen  de  organisatie  was  het
petit depot van het 33e légère op last van Van
Hogendorp van Stettin naar Vilnius verplaatst.
Binnen dit depot was een magazijn dat onder
de leiding stond van kapitein Cailliou. Medio
1814  ging  Stephenson  over  naar  het
Nederlandse leger.
    Dirk van Hogendorp heeft een plaats in dit
proefschrift,  vanwege  zijn  contacten  met  het
33e  légère,  maar  ook  vanwege  zijn  visie  op
mensen  en  arbeid.  Arbeid  onder  dwang  was
hem een gruwel.               Afbeelding 1. Gouverneur Dirk van Hogendorp 88

Zijn visie,  dat mensen die in vrijheid konden werken een gemotiveerder en dus betere
bijdrage leverden voor de taken die hen te doen stonden, leverde hem aan het begin van
zijn carrière in Java al direct problemen op met hooggeplaatsten. Commissaris-generaal
Nederburgh zette Van Hogendorp in 1798 te Batavia zelfs gevangen, maar hij ontsnapte en

88 Dirk van Hogendorp als gouverneur van Hamburg, met een kaart van de stad en een buste van Napoleon. 
Collectie KITLV S–12, Christoph Suhr, 2e helft van 1813.
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keerde naar Nederland terug.89

Van Hogendorp heeft een aantal malen een rol van betekenis gehad voor het 33e légère.
Van eind 1806 tot juli 1807 was hij minister van Oorlog. Belast met de organisatie van
réfractaires (weerspannigen, weigeraars) te Wesel en Straatsburg in 1811 toonde hij zich in
zijn  mémoires aangedaan door de slechte opvang van de  réfractaires, die voor een deel
bestemd waren voor het 33e  légère. De  réfractaires werden slecht gehuisvest buiten de
citadel van de stad, verstoken van iedere zorg. Van Hogendorp trof er bovendien enkel lege
magazijnen  aan.90 Als  gouverneur  van  Vilnius  organiseerde  hij  de  opvang  van  de  uit
Rusland terugkerende militairen van de Grande Armée. De memoires van Van Hogendorp
eindigen abrupt op het moment dat hij gouverneur van Hamburg werd in juni 1813. In
1814 schreef hij wel nog een memorie ter verdediging van aantijgingen door maarschalk
Davout aangaande zijn in Hamburg gevoerde beleid.91 In het Stadtarchiv van Hamburg trof
ik  bovendien  twee  kopiebrievenboeken  van  Dirk  van  Hogendorp  aan,  een  vondst  van
belang omdat ze naadloos aansluiten op diens memoires en daarmee licht werpen op de
arbeid van Van Hogendorp in zijn functie als gouverneur van Hamburg (juni-december
1813). De brievenboeken bevatten tevens nieuwe informatie over het 33e légère.92

Russische bronnen geven inzicht in de situatie van de krijgsgevangenen, gebruikmakend
van materiaal uit centrale archieven in Sint Petersburg en uit archieven van de oblasten ten
oosten  en  zuidoosten  van  Moskou  waar  de  Franse  krijgsgevangenen  werden  onder
gebracht.93 Lieven beschrijft in Rusland tegen Napoleon (2009) Russische archieven en de
Slavische bibliotheek te Helsinki die bruikbaar zijn om dat wat Sabron over het 33e légère
schreef, nog te verdiepen.94

Everts  bevindingen  worden  bevestigd  door  deze  Russische  bronnen:  de  meeste
krijgsgevangen soldaten overleden al vóór het voorjaar van 1813. In Nederland bleef men
hopen op hun behouden terugkeer. Diplomatiek overleg tussen Nederlandse en Russische
overheden  leidde  in  november  1814  tot  een  inventarisatie  van  wie  nog  niet  was
teruggekeerd  en  van  wie  vermoed  of  gehoopt  werd  dat  zij  in  Russische
krijgsgevangenschap verkeerden. Elke gemeente stelde zijn eigen lijst op van vermisten.
Deze lijsten zijn in veel gemeentearchieven nog terug te vinden, behalve in Overijssel waar
zo'n onderzoek niet  werd gedaan. Van de soldaten keerde trouwens maar een enkeling
terug uit krijgsgevangenschap. De terugtocht van enkele officieren is beschreven in deel I. 

Van enkele soldaten van het regiment zijn brieven bewaard, gericht aan hun familie.
Soldaat Roelof Nijsing Rentingh beschrijft in negen brieven het vertrek van het 4e bataljon
uit Groningen in 1811 tot en met het overlijden van zijn kompanen in maart 1812. Het
bataljon is tegen die tijd Bromberg (Bydgoszcs, Polen) gepasseerd. Rentingh is niet terug
gekeerd, het is zelfs de vraag of hij op de heenweg de Russische grens heeft gehaald.95 Van
kapitein-adjudant T.C.C. Veeren is  een serie brieven bewaard gebleven, die de tocht in
Rusland  beschrijven,  de  terugtocht  en  enkele  gebeurtenissen  in  1813.  Naast  de  series
brieven van Rentingh en Veeren zijn er nog van zeven andere militairen, t.w. een luitenant,

89 Hogendorp 1887; Sillem 1890, 23-79, 81; Meerkerk 2013, 125-137. S.C. Nederburgh (1762-1811), 
advocaat VOC.

90 Hogendorp 1887, 278-281; Meerkerk 2013, 203-228; NL-HaNA, 2.21.006.49 Beschrijving eener 
verzameling stukken afkomstig van de familie van Hogendorp 1913, inv. nr. 22, dagelijkse bulletins 
aangaande de missie van Dirk van Hogendorp te Wesel 18 augustus-2 december 1811 en stukken 
betreffende de laatste dagen van Dirk's verblijf in Hamburg, april, mei 1814.

91 Van Hogendorp 1814. In de Franstalige versie is de namenlijst van officieren – overwegend van het 33e 
légère – niet opgenomen.

92 Van Hogendorp, 1813.
93 Met dank aan Gijs Kessler (IISG) die mij aan ruim 30 Russische artikelen over krijgsgevangenen hielp. 
94 Lieven 2009, 597.
95 RAD, 0294, coll. diversen, aanvulling 450, brieven ingekomen bij Willem Nijsingh te Erm 1811, 1812. 

Brieven Roelof Nijsing Renting. 
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een sergeant en vijf soldaten, brieven bekend.
Soms  werden  op  onvermoede  plekken  gegevens  over  soldaten  aangetroffen  die

onbeantwoorde vragen opwierpen, zoals: hoe kwam Paulus Balkenende met zijn kompanen
medio 1813 achter Dresden terecht, terwijl zij kennelijk bestemd waren voor het 33e légère
dat te Hamburg verbleef?96

Controle  van  bronnen. Bij  controle  van  gegevens  betreffende  het  regiment  bleek  de
herkomst of juistheid van enkele details uit een achttal bronnen lastig eenduidig vast te
stellen. 
De weergave van de schrijvende militair komt niet altijd overeen met de feitelijke situatie.
Zo komen in de dagboeken van adjudant  Stephenson en de  memoires  van Everts  ook
enkele feitelijke onjuistheden voor. Het betreft dan een datum, een marsafstand, de naam
van een kerk of een opmerking van een collega-officier. Correcties staan in een voetnoot
vermeld. 

Transcriberen en  transliteratie. Wanneer  een tekst  in  het  origineel  van 200 jaar  geleden
sterker overkomt dan een modernere taalvorm is gekozen voor het origineel, de diplomatische
methode  van  transcriberen  dus.  Bij  sommige  citaten  is  gekozen  voor  de  kritisch-
normaliserende methode, een getrouwe weergave waar de tekst met name op het gebruik van
hoofdletters en interpunctie is aangepast aan hedendaags taalgebruik. Franse en Nederlandse
citaten  zijn  niet  gecorrigeerd op spelfouten.  Plaatsnamen zijn,  met  name waar  het  Oost-
Europa betreft,  zowel  in  de  moderne  als  de  oude naamvorm aangegeven.  Soms konden
plaatsen  of  gehuchten  niet  worden  teruggevonden  op  oude  kaarten.  In  dat  geval  is  de
plaatsnaam cursief geschreven, zoals in de gebruikte bron vermeld. De samenstelling van
betrouwbare kaarten was in de Franse tijd een hele uitdaging.97 Bij het samenstellen van de
landkaarten in dit boek was het voornaamste doel om de 'werkplaats' van de jagers weer te
geven. Vandaar dat gekozen is voor een eenvoudige weergave van plaatsen, waterwegen en
marsroutes. Ik maakte daarbij gebruik van oude kaarten, beschrijvingen van militairen en de
huidige situatie op basis van Google maps.

96 Balkenende 1813, 1814; 1980, 1981, nrs. 34 t/m 40.
97 Gabriëls 2018. 
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DEEL I   'De werkplaats' – het regiment in de periode 1806 – 1814

De  werkplaats  van  het  regiment  in  de  acht  hier  onderzochte  jaren  verplaatste  zich
voortdurend. We zullen de soldaten aantreffen op diverse plaatsen in Nederland, Frankrijk,
Duitsland, Polen, Litouwen, Wit-Rusland en Rusland. Een chronologisch overzicht van alle
verrichtingen van het regiment is onontbeerlijk voor de analyse in deel II, III en IV. 

Hoofdstuk 1  Duitsland 1806-1808, kustbewaking Holland, Engelsen in Zeeland 1809

Kamp Zeist

Voordat  regimenten  op  campagne  gingen  werden  ze  samengebracht  in  een  of  meerdere
kampen om samen een grotere eenheid te vormen. Medio 1806 gebeurde dat in kamp Zeist.
Het was al twee jaar eerder opgezet, in 1804, na een order van Napoleon om legerkorpsen
nabij  de kusten te concentreren in kampen, ook in de landen van bondgenoten,  zoals de
Bataafse Republiek. In deze kampen zouden troepen worden voorbereid tot operaties tegen de
Engelsen. Ondanks een beperkte sympathie van het volk voor het leger trok dit soort kampen
toch altijd  veel  nieuwsgierigen  aan,  om de  wapenoefeningen  te  bewonderen  en  naar  de
militaire  muziek  te  luisteren.98 De bezoekers  verbaasden  zich  over  de  inrichting  van  de
kampen, want in hun vrije tijd legden sommige militairen siertuinen aan waarbij  zij  hun
verbeelding de vrije loop lieten en er in miniatuur allerlei villa's bouwden en wandeltuinen en
natuurafbeeldingen aanlegden, een soort Madurodam. In het kamp bij Zeist werd de daarnaast
opgeworpen piramide  van  Austerlitz,  vandaag  de  dag  nog  steeds  een  publiek  trekkende
locatie. De kampen trokken ook velen die er een handel in zagen.99 

Het kamp was drie kilometer breed en 500 meter diep, onderverdeeld in drie divisies waar
omheen versterkingen waren aangebracht. Er konden meer dan 11.500 militairen en 1800
paarden ondergebracht worden. Dertig waterputten waren geslagen om man en paard van
water  te  voorzien.100 Op  een  groot  oefenterrein  werd  in  compagnie-,  bataljon-  en
divisieverband geoefend. Tijdens grote militaire manoeuvres waren toeschouwers welkom.
Tot uit Amsterdam kwamen mensen naar zulke manoeuvres in Kamp Zeist kijken, die soms
met een groot vuurwerk werden afgesloten.101 Aanvankelijk begonnen als tentenkamp midden
op de heidevelden waren de tenten in de winter van 1804/1805 vervangen door barakken van
hout en heideplaggen, voor de officieren zowel als voor de soldaten.102 In 1804 en 1805
werden  er  bovendien  koffiehuizen,  (dans)lokalen,  een  openluchttheater  en  een  komedie
ingericht. 

Lodewijk Napoleon aanvaardde op 5 juni 1806 het koningschap over Nederland. Een van de
eerste taken die hij zich stelde, was de reorganisatie van het Bataafse leger, met name van de
koninklijke garderegimenten en de landmacht.103 Pruisen was met steun van Rusland, Zweden
en  Engeland  al  weer  voor  de  vierde  keer  een  coalitie  aan  het  vormen  tegen  Frankrijk.
Lodewijk werd door Napoleon voorbestemd om aan een groot offensief deel te nemen en

98 Die beperkte sympathie bleek onder andere uit de moeizame wijze waarop vrijwilligers geworven 
werden. Zie deel II. 

99 Gijsberti Hodenpijl 1915, 234-237. De kampen waren geen exclusieve napoleontische creatie. Ze 
bestonden al eerder in Nederland. Zie bijvoorbeeld: Smit 1918; Moetjens 1732.

100 Loenen 2004, 27, 118; Frederiks 1895.
101 Utrechtse courant maandag 24 okt. 1804, verslag van de manoeuvres van zondag 23 okt. 1804.
102 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 672; 2.01.14.03, inv. nr. 32; Loenen 2004. Koning Lodewijk besloot 

tijdens een bezoek aan het kamp op 17 aug. 1806 de piramide te noemen naar Napoleons overwinning in de 
´Drie keizerslag´ van 2 dec. 1805 bij Austerlitz. Marmonts idee om de piramide naar zichzelf te noemen ging 
die dag in rook op.

103 Hoeven 1994, 13-24;  Van der Spek 2016, 44-80.
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Münster, Osnabrück, Hessen-Kassel, Paderborn en Oost-Friesland op de Pruisen te veroveren.
Ter  voorbereiding  op  deze  oorlog  gaf  koning  Lodewijk  op  7  september  order  de
legeronderdelen die bestemd waren voor de veldtocht in het kamp bij Zeist te verzamelen.104

Vanuit  alle  delen  van het  land  marcheerden  troepen vervolgens  naar  Zeist  om daar  een
veldleger te vormen dat op 18 september 1806 grotendeels aanwezig was: infanterie uit Den
Haag, tientallen transportwagens, kanonnen en munitie uit  Delft,  mineurs en sappeurs uit
Bergen  op  Zoom,  Franse  troepen  uit  Arnhem  en  Nijmegen,  troepen  uit  Haarlem  en
Amsterdam. Over de kwaliteit van die troepen was koning Lodewijk echter ontevreden. Hij
vond  de  organisatie  gebrekkig  en  er  liepen  volgens  hem  meer  vrouwen,  kinderen  en
verminkten rond dan echte soldaten.105

Tot de troepen die naar Kamp Zeist  moesten,  behoorden ook het 2e en 3e regiment
jagers. Beide regimenten bestonden op dat moment op papier uit ieder 2 bataljons en elk
regiment had een eigen depot: het 2e regiment jagers lag te Breda en het 3e regiment jagers
te  Deventer.  Met  moeite  werden twee veldbataljons  geformeerd,  elk  bestaande uit  een
karabinier- en vier jagercompagnieën. Het veldbataljon van het 2e regiment jagers bestond
uit  circa 400 onderofficieren en manschappen.106 Het  veldbataljon van het  3e regiment
jagers telde circa 600 manschappen en onderofficieren.107 Effectief lag de sterkte van de
twee veldbataljons dus net boven de 1000 man. 

Wie  de  krant  las,  kon  veel  troepenbewegingen  volgen,  met  inbegrip  van  de  beide
jagerregimenten. Het 2e bataljon van het 3e regiment jagers lag in garnizoen te Zwolle.108 Het
1e  bataljon  lag  te  Deventer,  van  waar  een  samengesteld  veldbataljon  op  17  september
uitmarcheerde.109 Het veldbataljon jagers van het 2e regiment jagers dat onder bevel stond van
kolonel Hoijnck van Papendrecht arriveerde op 19 september in het kamp. De jagers van
Hoijnck van Papendrecht kwamen niet allen tegelijk vanuit Deventer en Zwolle naar Zeist,
want de detachementen jagers die in Groningen verbleven kregen eerst op 30 september order
voor vertrek naar Zeist.110

Het 1e bataljon van het 2e regiment jagers marcheerde op 22 september om tien uur in de
morgen langs de stadssingels van Utrecht naar het kamp Zeist. Het lag in garnizoen te Breda
en had overnacht  te Vianen.111 Adjudant  Stephenson schreef  in  zijn  dagboek over  deze
troepenverplaatsing, waarbij hij ook de aangename kanten van het officiersleven belichtte.
Te Vianen logeerde hij ´ten huize van een kapitein der genie en genoot van de charmes van
diens  echtgenote  en  vriendinnen.  Bij  het  avond-appèl  wierden  op  de  markt  musick
gemaakt. Des morgens om 5½ uur passeerde wij kompagnies gewijze, met de ponten en
kleine schuitjes de Leck, en vervolgens over de Vaart, Jutphaas zeer welvaren, en alwaar
wij toll moesten betalen: Bun[ni]k, Zeist met het schoone etablissement der Hernhutters en
uur verder naar het oude kamp, het welk onder bevel van den marschalk Marmont was
opgerigt.  Het  battaillon vereenigde  zich voor het  front  der  geweerkappen,  alwaar den
kapitein Wagner hetzelve aan den lieuttenant kolonel J.G. Schmidt als kommandant van

104 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 3. Op 1 aug.1806 al gaf Napoleon aan Lodewijk het bevel een 
grote troepenmacht te verzamelen nabij Utrecht.

105 Sabron 1915, 353-369, 401-417, 449-472 (405).
106 Stephenson 1825, 23-25.
107 NL-HaNA, 2.01.37, stamboeken, inv. nr. 231, sterktestaten 25 aug. en 25 sept. 1806. 
108 Ringoir 1967, 93. Het 2e regiment jagers was twee dagen eerder, op 17 sept. 1806, vernummerd tot 3e 

regiment jagers. Het jagerbataljon te Zwolle werd in het depot te Deventer bij het andere bataljon gevoegd. 
109 NL-HaNA, 2.01.15, Stamboeken, inv. nr. 231, sterktestaat 2e (hier wordt nog de oude benaming gebruikt, 

bedoeld wordt het 3e regiment jagers) regiment jagers 25 aug. 1806; Vriesche Courant 20 sept. 1806. 
110 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, 20 sept. aan de MvO. 
111 Utrechtse Courant 26 sept. 1806. Vermeulen Krieger 1870: op de warme dag van 21 sept. 1806 'een 

prachtige zonsondergang gevolgd; het gekweel der vogels had opgehouden en werd vervangen door het 
eentoonig maar liefelijk gezang der krekels. Geen windje beroerde de lucht.'
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het veldbataillon overgaf'.112

Reorganisaties, vernummeringen, bevorderingen en personele wisselingen volgden elkaar
in snel tempo op. Koning Lodewijk Napoleon gaf op 5 oktober 1806 order het 2e en 3e
regiment jagers op nieuwe voet te reorganiseren. Dumonceau begon direct met aanpassingen
bij het 2e en 3e regiment jagers, het 4e en 8e regiment linie-infanterie.113

Afbeelding 2. Een barak, magazijn en waterput op 'Camp Zeist in 1807.114

Dumonceau beoordeelde het kamp medio september voordat de regimenten arriveerden en
zag dat  ´de baracquen der soldaten in redelijke stand waaren, maar die der officieren veel
gesloopt en groote verbetering vorderende'.115 In afwachting van het begin van de veldtocht
werden de soldaten in het kamp bij voortduring geoefend. John Stephenson schreef op 22
september 1806 in zijn dagboek 'Wij besteede deeze en volgende dagen met arrangementen te
maaken  in  onze  woningen  of  cabanes,  welken  in  een  zeer  deplorablen  toestand  waren.
Vervolgens wierd aldaar daaglijks met het bataillon geexerceerd, als meede eenige maalen de
groote  manoeuvres,  wordende  dezelve  gekommandeert  door  Z.E.  Den  generaal
Dumonceau'.116

Bij order van 19 september 1806 had Napoleon bevel gegeven om 10.000 man van het
Nederlandse leger naar Duitsland te verplaatsen. Vier dagen later kwam het bericht dat alle

112 Stephenson 1825, I, 25.
113 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, brief van 6 okt. 1806; Koch 1999, 21 '... terwijl het 5e 

Bataljon van Waldeck werd opgenomen bij het Regiment Jagers van Chassé'. Op 6 okt. werden de officieren
Chassé, Hoijnck Van Papendrecht en Rigo des Halleux bevorderd. 'bij de gewoone daaglijksche exercitien, 
liet den generaal Dumonceau, door de twee regimenten jagers het quarrée formeeren, wordende in dezelve 
door Z.Ex. voorgesteld de Kolonels Chassé & Hoijnck-Van Papendrecht als generaal en den kapitein Rigo 
des Halleux als lieutenant Kolonel, hetwelk algemeen genoegen baarde, vooral aan mij de bevordering van 
mijn stiefvader. Den Lieutt. Kolonel Rigo des Halleux, wierd het kommando van ons veldbattaillon 
opgedragen, in plaats van den Lieutt. Kolonel Schmidt welke als majoor Kommandant van het 9e regiment 
Infanterie van Ligne was aangesteld. Wij verlooren hem zeer ongaarne, doch zijne bevordering te 
verneemen deed ons veel genoegen'. Stephenson 1825, I, 3, 4, 26. Zie bijlage I.1 voor de afstamming van de 
jagerregimenten.

114 Rijks Universiteit Leiden, Universitaire bibliotheken Leiden, bijzondere collecties, prentenkabinet nr. 
3348, 'Camp de Zeist', barak, magazijn en waterput. Tekening van Otto Howen, 30 aug. 1807. 

115 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 3, aan de MvO 14 sept. 1806.
116 Stephenson 1825, I, 25.
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troepen (10 bataljons infanterie, 4 eskadrons huzaren, 2 eskadrons dragonders en 2 batterijen
voet-artillerie)  in  het  kamp  de  volgende  morgen  om vijf  uur  via  Nijmegen  naar  Wesel
moesten marcheren om daar de voorhoede van het Noorderleger te vormen onder generaal
Michaud. Twee kleinere afdelingen, onder bevel van generaal Daendels in de noordelijke
provincies en generaal Crass bij Arnhem, werden ter observatie van de grenzen opgesteld om
een eventuele aanval vanuit Duitsland op de hoofdmacht te Zeist te voorkomen.117 's Nachts
kwam voor de jagers de tegenorder dat zij het kamp moesten blijven bezetten onder bevel van
kolonel  Chassé.118 De twee  jagerbataljons  bleven  nog een  maand  in  het  kamp.  Spoedig
voegden zich nieuwe korpsen bij hen: linie-infanterie, grenadiers en voet-artillerie van de
garde, en rijdende artillerie. Kort na 8 oktober 1806 ontving koning Lodewijk een bevel van
Napoleon, dat hij de zwakke divisie van Dumonceau uit het kamp moest laten marcheren
naar Westfalen. Lodewijk gaf op 14 oktober aan dat hij het kamp niet kon ontruimen omdat
er  20  tot  30  Engelse  oorlogsschepen  voor  de  kust  waren  gesignaleerd.119 Napoleon
geloofde  niet  dat  de  Engelsen  zouden  landen  en  handhaafde  zijn  bevel.  Lodewijk
ignoreerde het bevel van zijn broer en hield de troepen in het kamp Zeist.

Terwijl de beide veldbataljons van de jagerregimenten in Kamp Zeist afwachtten wat er
ging gebeuren, vond 600 kilometer oostelijker de slag bij Jena en Auerstadt plaats op 14
oktober  waarbij  Napoleon  de  Pruisen  versloeg.  Het  8ste  legerkorps  onder  maarschalk
Mortier  liet  hij  Hessen  bezetten  en  koning  Lodewijk  werd  de  bezetting  van  Westfalen
opgedragen.  Generaal Crass was ondertussen Duitsland binnengevallen en bereikte op 17
oktober met een deel van zijn troepen Coesfeld, halverwege Winterswijk en Münster.120

Het veldbataljon van het 3e regiment jagers verliet kamp Zeist uiteindelijk op 20 oktober
en kwam op 21 oktober te Arnhem aan.121 Op 25 oktober om twee uur arriveerde een koerier
van de koning in het kamp met de mededeling dat het veldbataljon van het 2e regiment
jagers nog dezelfde dag op mars moest gaan.122 Om zes uur 's avonds verlieten ook deze
jagers het kamp en marcheerden via Doorn naar Amerongen, een mars van 3 uur. Op 26
oktober volgde een mars van ruim 7 uur via Rhenen, Wageningen, Renkum naar Arnhem.
Dumonceau liet  koning Lodewijk verder weten dat het veldbataljon van het 3e regiment
jagers  de  afgelopen  nacht  op  mars  was  gegaan  naar  Münster  waar  ze  de  volgende dag
moesten aankomen.123 

De jagers marcheerden op 27 oktober 13 uur. Via Velp, De Steeg, Ellecom, Doesburg,
Drempt, Hoog-Keppel en Laag-Keppel gingen zij naar Doetinchem, waar even gerust werd
voor de mars werd vervolgd via Terborg, Silvolde en Ulft. De mars ging die dag nog verder
tot Bocholt, het eerste Duitse stadje. Er waren weinig deserteurs. Bij het passeren van de
grens mochten de ransels van de jagers op enkele karren worden geladen, alsmede jagers
die de lange mars niet  volhielden.124 De veldtocht in Duitsland was voor de jagers een
feit.125

117 De veldbataljons van de twee jagerregimenten vielen dus onder generaal Crass. Hij was 18 september 
aangesteld over deze eenheid. Bestuursalmanak voor het bezette Nederlandsche gebied 1807, I:257. 

118 Stephenson 1825, I, 25, 26.
119 Sabron 1915, 353-369, 401-417, 449-472; Van Löben Sels 1839, deel 2.
120 Te Münster bevond zich een Pruisisch korps dat zich zonder de strijd aan te gaan terugtrok op Hamm.
121 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, brieven aan de koning 9, 18 okt. 1806.
122 Die order was 18 okt. gegeven door Lodewijk. NA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, brief Dumonceau 27

okt. 1806.
123 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, aan de koning 26 okt. 1806.
124 Stephenson 1825, I, 26-28.
125 Het was de eerste grote mars binnen het kader van de onderzochte periode. Zie bijlage I,2 voor een 

overzicht van de marsafstanden tussen 1806 en 1814; Boschma 1992, 24, 25.
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De veldtocht in Duitsland, najaar 1806

Napoleon trok naar Berlijn en veroverde de stad op 25 oktober. De route van het Franse
noorderleger van maarschalk Mortier en het Hollandse korps lag tussen de Eems, de Weser
en de Elbe, te beginnen bij Wesel aan de Rijn, richting Hannover.126 De Nederlanders en de
troepen van Mortier vormden de uiterste linkervleugel van de Franse macht in Duitsland.
Hun doel was om elke vijandelijke onderneming op dit gedeelte van het oorlogstoneel te
beletten en om Hessen-Kassel en Hannover in te nemen en van daaruit contact te leggen
met  de  Nederlandse  troepen  van  generaal  Daendels  die  Oost-Friesland  waren
binnengevallen.127 Koning Lodewijk vestigde op 7 oktober 1806 zijn hoofdkwartier te Wesel
met infanterie, gardetroepen en een Franse eenheid.128 De jagers marcheerden ten noorden van
deze route op de flank van het Hollandse korps, wat geheel paste bij de functie van de lichte
infanterie.

Inmiddels waren de wegen door het natte herfstweer onbegaanbaar geworden. Langs de
wegen troffen de jagers materiaal en voertuigen met gebroken wielen aan. Paarden bezweken,
artillerie trachtte zich er doorheen te werken en men was al blij in een etmaal een afstand af te
leggen die normaal in vier uur werd gedaan.129

De  jagers  marcheerden  op  28  oktober  van  Bocholt  naar  Rhede  en  via  Borken  en
Ramsdorf naar Coesfeld, een mars van 9 uur. De volgende dag ging het via Nottuln en
Roxel naar Münster. De jagers marcheerden die stad in het donker binnen na een mars van
acht uur. Het Pruisische korps dat te Münster gelegerd was had zich bij de nadering van het
Hollandse korps schielings teruggetrokken.130 De volgende dag voerde een mars van 6 uur
via  Telgte  naar Warendorf.  Via Beelen werd op 31 oktober Herzebrock-Clarholz bereikt,
bestaande uit een klooster met boerenwoningen. Ter beveiliging werden hier een aantal jagers
van het 3e regiment achtergelaten. De staf bleef te Rheda samen met een compagnie. Het
overige deel van het bataljon moest een half uur verder marcheren naar Wiedenbrück. Op 1
november om half drie in de ochtend gingen ook de andere infanteristen naar Wiedenbrück
waar  de  verspreid  marcherende  compagnieën  in  het  bataljon  verenigd  werden.131 Via
Delbrück, over de Lippe en via slot Neuhaus werd Paderborn na een mars van 9 uur bereikt. 

Bij  Paderborn  verzamelde  zich  Dumonceaus  'divisie',  bestaande  uit  een  gardebataljon
jagers, een bataljon van het 2e regiment jagers, idem van het 3e regiment jagers, een bataljon
van  het  4e  regiment  linie-infanterie,  idem  van  het  8e  regiment  linie-infanterie  en  de
compagnie rijdende artillerie nummer 2. Te Paderborn bezochten de officieren het riviertje
waarlangs verscheidene watermolens werkzaam waren.132 Op 2 november marcheerden de
jagers in vier uur via Dörenhagen, Grundsteinheim naar Lichtenau. De jagers bemerkten dat
dit stadje en de wijde omgeving enkele dagen eerder geplunderd waren door het legerkorps

126 Thiers 1846, II, 159-161. Zie bijlage I.3 voor de samenstelling van Dumonceau´s korps in nov. 1806.
127 Wiarda 1817, Band 10, 361-380. Terwijl Dumonceau met zijn divisie naar Hameln en Nienburg verplaatste, 

was generaal Daendels op 25 okt. vanuit Noord Nederland de Eems overgetrokken en had hij Leer bezet. 
Enige dagen later marcheerden de soldaten van Daendels naar Emden en Aurich. Zonder tegenstand werd 
heel Oost Friesland en Oldenburg bezet. 1B van het 9e rgt. linie-inf. trok op 22 nov. Norden binnen. 
Hamburg, nauwelijks verdedigd, werd op 19 nov. zonder weerstand ingenomen door Italianen en 600 
Nederlanders die zich vestigden in de voorstad St. Georg.

128 Ten Raa 1900, 57 e.v.
129 Verkouteren, W.J., ritmeester bij het 3e regiment huzaren. Delen van zijn memoires zijn opgenomen in: Es 

1898, I. 
130 Van der Hoeven 1994, 25.
131 Troepen vertrokken vaak al voor het licht werd. Dan werden hun marsbewegingen minder makkelijk 

opgemerkt door de vijand.
132 De militairen vorderden er gebouwen. Zo werd de Abdinghofkirche St. Peter  & Paul gebruikt als 

‘futtermagazin und Pferdestall’ , de crypte werd wijnkelder. De kerk werd zwaar beschadigd en na het 
verwoestend gebruik door de troepen tientallen jaren verwaarloosd. Greve 1894, 224-226.
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van  maarschalk  Mortier.  Deze  troepen  hadden  in  de  wijde  omgeving  weinig  eetbaars
achtergelaten.133 De  jagers  hoorden  verhalen  over  plundering  en  mishandeling  van  de
bevolking door Franse soldaten, zoals in de stad Hamm waar het rumoer van het vernielen
van deuren, de angstkreten en het gehuil van vrouwen en kinderen duidelijk maakten dat
losbandige soldaten gebruikmaakten van de duisternis om hun eenheid te verlaten en om
misdrijven  tegen  de  burgers  te  begaan.134 De  plunderaars  hadden  het  zelfs  op  de
inkwartieradressen voorzien. Deze moesten met het sabel in de hand verdedigd worden, soms
zelfs met behulp van andere soldaten. Plunderende Franse soldaten, maar ook Nederlandse
militairen, organiseerden regelmatig voedsel bij boeren in omringende dorpen op momenten
dat  de  foeragering  tekortschoot  tijdens  geforceerde  marsen.  Dit  werd  oogluikend
toegestaan.135

Landkaart 1. De veldtocht in Duitsland, najaar 1806

De jagers keerden op 3 november weer terug naar Paderborn. De volgende dag, toen zij net
aan tafel zaten, werd het appèl geblazen en moesten ze direct afmarcheren naar Neuhaus –
Zant  –  Haup  –  Appelbaum  en  daar  de  heide  op  waar  met  wachten  en  piketten  een
provisorische verdediging werd gemaakt nabij een dam, beschermd door een dennenbos. Een
uur later arriveerde het 8e regiment linie-infanterie dat zich op een akker moest installeren. 's
Avonds om 9 uur arriveerde het bataljon van het 3e regiment jagers dat een zware mars achter
de rug had. Deze troepenbewegingen hielden verband met Pruisische troepen die te Münster
waren verschenen, in de rug van de Hollandse divisie.  Generaal Crass trok zich met  de
bataljons  jagers  terug  op  Neuhaus. Een  compagnie  werd  te  Bonhusen  geplaatst.136

Voorafgaande aan de mars naar Hameln informeerde Dumonceau koning Lodewijk op 5
november over de troepenbewegingen van de afgelopen dagen.

Hameln, beleg en inname. Generaal Crass gaf op 5 november bevel dadelijk op te breken. De

133 Stephenson 1825, I, 27, 28.
134 Rees 1870, 8, 9.
135 Koch 1999, 23. Koch diende als korporaal bij het 2e regiment linie-infanterie.
136 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, brief aan de koning 5 nov. 1806.
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jagers, die al twee dagen niet gegeten hadden, begonnen met een lege maag aan de mars die
voerde over Haup en Zant, naar Neuhaus waar de jagers in het bisschoppelijk paleis werden
geplaatst en daar vlees, aardappelen en brood aangeboden kregen. Tegen de tijd dat de soep
halfgaar was, kwam bevel dadelijk op mars te gaan via Bad Lippspringe naar Kreuzkrug,
gelegen aan de voet van een door de vermoeide jagers lastig te beklimmen heuvel. Vanwege
de duisternis marcheerde het bataljon midden op de weg. Bij het afdalen van de heuvel raakte
een van de bagagewagens uit het spoor en tuimelde de heuvel af. De muzikant P. Debois, die
op de wagen zat had een arm uit de kom door de val. Verder ging de mars via Berlebeck en
Heiligenkirchen tot Detmold, een mars van 10 uur. De straten waren voor het binnentrekken
van de jagers door de inwoners verlicht.

In drie uur werd op 6 november de route van Detmold via Brake naar Lemgo afgelegd. De
jagers  werden met  behoud van wapens bij  de  burgers  gehuisvest.137 Ondertussen  had de
voltigeurcompagnie onder commando van kapitein Caron zijwegen verkend om na een korte
rust een verkenning in de omgeving van Hameln te doen. De vesting Hameln, gelegen aan de
Weser, stond toen bekend als een van de sterkste vestingen van Europa en had als bijnaam het
'Gibraltar van het noorden'.

Landkaart 2. Het beleg van Hameln, november 1806

In de vroege uren van 7 november voerden de marsen de jagers via Humfeld, Alverdissen
en Reinerbeck naar Aerzen. Bij het naderen van Aerzen werden er van Fort George138 nabij
Hameln enkele kanonschoten gelost,  in eerste  instantie niet  op de Nederlandse troepen
gericht, maar als alarmsignaal voor de vesting Hameln, die op dat moment bezet was door

137 De term was dat zij 'gebiljetteerd' of ingekwartierd werden. Zij kregen een biljet, een papier, waarop de 
naam en het adres van de burger stond vermeld waar zij een plek kregen om te slapen en te eten.

138 Fort George bestond uit een drietal verdedigingswerken met artillerie, strategisch gelegen op een hoogte 
'der Klut' aan de westzijde van de Weser. De voet van de rotsen was begroeid met doornenstruiken waar 
geen doorkomen aan was voor de Nederlandse militairen.
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Pruisische  troepen.  Volgens  gevangenen  die  enkele  dagen  eerder  in  de  vesting  waren
gebracht  was  het  Nederlandse  leger  20.000 man sterk.139 In  het  met  troepen overvolle
Aerzen  raakten  de  jagers  korte  tijd  'verward'  tussen  de  troepen  van  luitenant-generaal
Michaud. De mars ging verder naar Gross Berkel waar de weg werd verlaten naar drassig
bouwland. Op een hoogte aangekomen troffen de jagers onverwacht koning Lodewijk, die
vandaar de bewegingen van zijn divisie kon volgen. Huzaren verdreven Pruisische piketten
en voorposten. In een schermutseling werden veertig vijandelijke cavaleristen gevangen
genomen.  Kanonschoten  vanaf  Fort  George  verwondden  enkele  Nederlandse  soldaten.
Nabij  Klein  Berkel  bevond  zich  een  herberg  waar  veel  Nederlandse  soldaten  achter
schuilden. Het aantal gewonden en doden van Nederlandse kant had flink groter kunnen
zijn,  omdat  de  artilleristen  op  Fort  George  de  herbergier  en  zijn  familie  niet  wilden
ruïneren door de herberg in puin te schieten. 's Avonds trokken de jagers weer door Gross
Berkel. Zonder gegeten te hebben, sliepen de soldaten op de grond.140

De transportwagens van de regimenten bleven ver achter door het slechte weer en dito
wegen, waardoor er gebrek aan het hoognodige ontstond. Aertzen was door schildwachten
afgezet. Daarom moesten de omliggende dorpen het ontgelden. In groepjes gingen de mannen
op foerageren uit en brachten wat maar enigszins eetbaar was naar het bivak. Het ging er
daarbij ruw aan toe.141 Als soldaten wat voedsel verzameld hadden, kon er gekookt worden.
Maar ook de voorraden zout lagen op de transportwagens. Vermeulen Krieger ging tijdens een
zoektocht naar zout het dorp Aertzen in en ontmoette in een smal straatje een soldaat:  't is een
jager  van  Chassé,  die  ook  wel  zout  zou  willen  hebben,  maar  het  niet  weet  te  krijgen.
Daarentegen weet hij wel waar een varken is en als de korporaal lust heeft het met hem te
deelen,  dan zullen  zij  er  zamen op af  gaan.  Het  voorstel  is  voor  een  uitgehongerde  te
verleidelijk om af te slaan [...] Weldra heeft de jager hem bij een varkensstal achter een huis
gebracht. Door een paar stooten met de kolf van het geweer, bezwijkt het hangslot van de
deur. Terwijl de jager de wacht buiten houdt, gaat Krieger den stal binnen en sluit de deur
achter zich, om te beletten dat het varken weg loopt. In een volkomen duisternis stoot en slaat
hij nu met zijn sabel op het knorrend beest, dat echter buiten zijn bereik weet te blijven.
Eensklaps gaat de deur open, en een vrouw grijpt hem bij den bandelier, roepende: "Schelm,
wat doet gij hier?" [...] Instincmatig rukt hij zich los en zet het op een loopen. De jager die
hem lafhartig in den steek liet, is verdwenen . . .' 142

Hameln was in voortreffelijke staat van verdediging, de vestingwerken waren in orde en de
stad was zwaar bewapend met kanonnen. Die kanonnen lieten zich horen toen op 7 november
een regiment jagers te paard en Nederlandse dragonders vanuit Aerzen een aanval uitvoerden
waarbij  de Pruisische  voorposten  werden teruggedrongen naar  de  vesting.  De Pruisische
bezettingsmacht van Hameln zag in de ochtenduren van 8 november verschillende Hollandse
detachementen bewegen op de heuvel bij Ohr. Ondanks, of mogelijk juist dank zij het slechte
weer liet generaal Dumonceau de troepen schijnbewegingen maken zodat het de Pruisische
gouverneur voorkwam dat hij met een overmacht aan Nederlanders van doen had. Zichtbaar
voor de Pruisen troepen werden compagnieën in colonnes opgesteld, alsof het versterkingen
waren die zich aansloten bij de Nederlandse legermacht. Bij de troepenbewegingen vlogen de
kogels  soms  vlak  over  de  troepen  heen.  'De  uitwerking  van  het  kogelgefluit  op  de
muziekanten wekte den algemeenen lachlust op; want ofschoon door de dikken mist  alle
kogels over de kolonne heen vlogen, werd er toch zóó valsch geblazen dat men spoedig de
muziek  geheel  moest  laten  zwijgen'.143 Ondertussen  was  aan  de  Nederlandse  pontonniers

139 Über die Vertheidigung und Kapitulation der Festung Hameln (1808) 57-59. Dit werk handelt vooral over
de sterkte van de vesting Hamelen en de interne militaire communicatie tijdens de blokkade.

140 Stephenson 1825, I, 29-31; Über die Vertheidigung und Kapitulation der Festung Hameln (1808) 58.
141 Rees 1870, 15, 16.
142 Rees 1870, 15, 16.
143 Rees 1870, 17; Über die Vertheidigung und Kapitulation der Festung Hameln (1808) 59, 60.
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opgedragen een schipbrug te maken over de Weser ter  hoogte van het  dorp Ohr,  enkele
kilometers ten zuiden van Hameln. De manschappen begaven zich direct naar de woningen
van de dorpelingen om aksen, bijlen, spaden en schoppen te vorderen. Een ploeg werd een
laan aangewezen bij een landgoed in de nabijheid om alle iepen en essen te rooien en te
verwerken tot onder- en bovenliggers van de schipbrug. Bij de eerste verkenningen op en
langs de rivier waren de pontonniers onder vuur genomen door Pruisische jagers. Het vuur
was zo hevig dat de pontonniers niet konden vluchten, maar dekking moesten zoeken. Eerst
na een uur ontzetten eigen troepen hen. De Pruisen hoorden nachtelijk getimmer aan de
schipbrug. Een voorlopige pont functioneerde op 8 november. Vanaf de vestingbrug zagen de
Pruisen Nederlandse troepen bij  het licht van lantaarns de Weser oversteken.  'Intusschen
hadden de detachementen hollandsche jagers, drie of vier dagen te voren op hooger bevel,
twintig en meer uren stroomopwaarts alle Weservaartuigen, die zij magtig konden worden, in
beslag genomen. Deze kwamen de rivier afzakken tot bij Ohr en wel in zoo groot aantal, dat
daarmede wel vijf of zes bruggen zou hebben kunnen slaan. Bijgevolg had men de keuze van
vaartuigen van gelijke boordshoogte...' 144 Door de aanleg van de schipbrug bij Ohr konden de
troepen om de vesting heen trekken met gevolg dat de Pruisen zich steeds meer in de vesting
moesten terugtrekken. Nog dezelfde dag namen Nederlandse troepen posities dichter bij de
vesting in. Tussen de bomen door zagen de jagers de vesting, maar houwitsers 'begroetten'
de jagers zodra zij de bomen verlieten. Vlak voor Fort George, halfweg de vesting en de
dorpen Schwöbber en Grupenhagen, namen zij posities in. Die dag bleef het verder rustig
en werden de jagers niet beschoten. Tegen de avond gingen patrouilles jagers tot dicht aan
de vijandelijke posten en riepen hen aan wat direct met geweervuur werd beantwoord. De
volgende piketten herhaalden het schieten helemaal tot aan de vesting. Daar de Pruisen
schoten op alles wat bewoog, waren de jagers de hele nacht op de been en hadden geen
moment rust.145 

Bij  het  aanbreken  van  de  morgen  van  9  november  trok  kapitein  Mathot  met  een
detachement naar de vijandelijke buitenposten. De Pruisen verlieten die onmiddellijk. De
jagers hadden nog niets gegeten.  Eerst tegen de avond werd voedsel aangevoerd,  maar
tegen die tijd waren veel van hen zo flauw geworden dat zij niet meer ingezet konden
worden voor patrouilles. Dezelfde dag deden Nederlandse troepen tevens een aanval op de
Osterthor waarbij een recent gebouwd maar niet te verdedigen Blockhaus veroverd werd. Om
onduidelijke  redenen  maakten  de  Pruisen  geen  gebruik  van  de  inundatiemogelijkheden
rondom  de  stad.  Zij  werden  door  de  Fransen  gesommeerd  de  vesting  over  te  geven.
Onderhandelingen  tijdens  de  volgende  dagen  leverden  niets  op.  Op  een  gevecht  bij  de
Neuenthore na bleef het tot 11 november rustig, 's avonds klonk er hevig kanonvuur.

Ook  de  volgende  dag  bezetten  de  jagers  dezelfde  positie,  steeds  volledig  onder  de
wapens.146 Maar de dag daarop bracht bracht kapitein Verkouteren het aangename bericht
dat  alle  vijandelijkheden  beëindigd  werden  en  de  jagers  hun  voorposten  moesten
intrekken.147 Een uur  na de aankondiging marcheerden de jagers  naar  Klein Berkel  en
gingen bij Ohr over de schipbrug van de pontonniers. Aan de overzijde moesten zij op de
hele divisie wachten, omdat koning Lodewijk mogelijk zou komen. De jagers bleven er tot
de avond, in de verwachting nog dezelfde dag Hameln binnen te trekken daar de vesting
gecapituleerd zou hebben, wat echter niet het geval bleek. 's Avonds werd nog drie uur
gemarcheerd  naar  Tunderen  en  Hastenbeck  waar  Dumonceau  in  een  slot  verbleef.  De

144 Eysten 1908, 103; Eysten 1911, 100-178 (109-113); Über die Vertheidigung und Kapitulation der Festung 
Hameln (1808) 61, 62.

145 Stephenson 1825, I, 31, 32.
146 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, rapport 11 nov. 1806. De dagen die volgden, was er een 

tekort aan stro bij het veldbataljon van het 2e regiment jagers.
147 'Rapport de L’Avant Garde de 10 & 11 novembre. Le 2 de Chasseur bivouaque sous le fort de Hameln 

manque egalement de paille.’  NA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, brief aan Lodewijk 11 nov. 1806.
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generaal maande de jagers in stilte verder te marcheren, zonder signalen te blazen om de
vijand niet op hun aanwezigheid te attenderen. Even buiten het dorp raakte het bataljon
verstrooid  door  de  duisternis.  Toen  zij  elkaar  eindelijk  terugvonden  werd  het  bivak
betrokken. Van de vesting klonken kanonschoten.

Honger dwong de jagers op 12 november op zoek te gaan naar voedsel. In het dorp
Afferde op drie kwartier gaans vond Stephenson voldoende brood, vlees en aardappelen
voor de jagers van het 2e en 3e regiment. Ondertussen regende het al dagen achtereen. De
jagers  bevonden  zich  op  moerassige  grond  en  moesten  zich  deze  dag  verplaatsen  in
aanhoudende  regen  over  drassig  bouwland  en  onbruikbare  wegen.  De mars  ging  over
Hastenbeck – Tündern – weer over de schipbrug naar Ohr. Om 12 uur marcheerden de
jagers Klein Berkel binnen, dat onder bereik van het geschut van de vesting Hameln en
Fort George lag. Met het veldbataljon van het 3e regiment jagers werden de mannen in dit
kleine  dorp  ondergebracht.  In  ieder  huis  was  een  groot  aantal  manschappen  die  niet
behoorlijk van voldoende voedsel werden voorzien.148 De Pruisen lieten de jagers vrijwel
ongemoeid binnen het bereik van hun geschut marcheren, slechts enkele wachten in het
open veld werden beschoten. 's Nachts riepen kanonschoten de jagers van het 2e regiment
'in  het  geweer'  en  een  aanhoudend  geweervuur  richtte  zich  op  de  plek  waar  twee
compagnieën van het 3e regiment jagers waren gebleven.

Afbeelding 3. Hameln, zicht vanuit het zuiden op Fort George
bij de uitmonding van de Humme in de Weser, rond 1798 149 

De volgende morgen waren de jagers al om drie uur actief. Om half vijf werden de vuren
verdubbeld en toen de jagers om half zes bij de schipbrug kwamen, was de divisie van
Dumonceau al aan het oversteken. Bij het dorpje Tündern kwam het hoofdkwartier. Daar
verzamelden  alle  jagers,  het  7e  regiment  linie-infanterie,  het  3e  regiment  huzaren,  de
ambulances  en  het  overige  wagenpark.  Voorposten  meldden  dat  er  uit  de  omringende
forten voortdurend wagens naar de vesting reden. Het verblijf was zeer onaangenaam door
de slechte voedselvoorziening, aanhoudende regen en koude. In de namiddag marcheerden

148 Stephenson 1825, I, 32, 33.
149 Kopergravure van Anton Wilhelm Strack (1758-1829). Repro: Stadtarchiv Hameln.
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de jagers naar Afferde, ten oosten van de vesting, een mars van drie uur. Gedurende de
nacht  werden ze  in  huizen  en  schuren gelegd,  maar  zij  kregen nauwelijks  te  eten.  Zij
konden te Afferde niets anders dan wat aardappelen vinden.150

Een groep Pruisische militairen wist op 13 november uit de verschansingen de vesting
binnen  te  komen  waardoor  de  bezetting  tot  9000  man  toenam  en  ook  de  druk  op  de
inkwartiering groter werd. Elke burger had drie tot vier officieren met knechten en paarden of
acht tot zestien soldaten in huis. 
Mortier trok op 14 november met 5000 Fransen naar Hannover.

Om vijf uur in de ochtend van 16 november marcheerden de jagers via Rohrsen en
Fischbeck naar Weibeck. Er was hen stro beloofd, maar dat kwam niet. Dankzij een beetje
voorraad in de meegevoerde karren en hulp die de adellijke bewoners van een nabijgelegen
landgoed boden, hadden de jagers een goede avond. Een sterke verkenning van Pruisische
troepen vertoonde zich op 17 november bij Fischbeck die de jagers alert deed zijn. Kolonel
Schmidt zond direct enige officieren om de jagers van allerlei benodigdheden en stro te
voorzien. Eind van de middag trokken de Pruisen zich terug en namen zij posities in op een
heuvel. Op 18, 19 en 20 november veranderde er niets. Stephenson werd bij generaal Crass
uitgenodigd voor de maaltijd op voormalig slot Stau.151

De troepen bleven aanvankelijk  op  een  vrij  grote  afstand van de  vesting  Hameln  en
veranderden ook 's nachts voortdurend van positie waarbij zij voor grote vuren heen en weer
marcheerden. Naarmate troepen de vesting Hameln naderden raakten zij dieper in de modder,
kon er geen vuur gemaakt worden en was er weinig te eten.152

 Het  hoofdkwartier  van  de  Nederlanders  werd  ondertussen  verlegd  naar  de  dorpen
Fischbeck en Hessisch Oldendorf, ruim een uur marcheren ten noorden van Hameln.  De
vesting Hameln was nu uitsluitend omsingeld door Nederlandse troepen. Veel dorpjes werden
ontdaan van wat de divisie van Dumonceau nodig had, zo ook Wehrbergen. Dit dorpje, met
nog geen 200 inwoners, lag ongelukkig tussen Hameln en het 10 km noordelijker gelegen
hoofdkwartier  van  Dumonceau.  Tijdens  de  belegering  van  Hameln  trokken  Nederlandse
troepen plunderend door Wehrbergen en namen in het bijzonder linnengoed mee dat op de
Ützenburg om bomen werd gewikkeld en aangestoken.153 Zo werden indrukwekkende vuren
verkregen die demoraliserend moesten werken op de Pruisen binnen de vesting Hameln.  

Vanaf 18 november vonden de al op 7 november aangevangen onderhandelingen plaats in
het  wachtlokaal  te  Wehrbergen.  Napoleons adjudant,  generaal  Savary,  die  het commando
voerde  over  de  belegerende  troepen,  bemoeide  zich  al  de  volgende  dag  met  de
onderhandelingen.154 Hij overlegde met de Pruisische officier Von Schöler over de capitulatie
van de vesting Hameln. Savary drong er bij de gouverneur van Hameln op aan zich over te
geven en maakte daarbij  gebruik van een nog niet  goedgekeurde ontwerp-wapenstilstand
tussen de Pruisen en de Fransen, krachtens welke alle vestingen dadelijk in handen van de
Fransen gegeven moesten worden. De gouverneur van Hameln meende met een definitieve
wapenstilstand van doen te hebben en tekende op 20 november een verdrag met generaal
Dumonceau. Volgens de overeenkomst zouden de magazijnen van de Pruisische bezetting
overgedragen worden aan de Nederlanders. Officieren konden op hun erewoord dat zij niet
150 Een detachement jagers van het 3e regiment, komende van Hastenbeck, voerde op 15 november negen 

soldaten van het Franse 22e regiment linie-infanterie mee. Zij waren aanvankelijk door de Pruisen 
gevangen, maar werden terug gezonden naar hun regiment. De soldaten klaagden over het weinige eten 
en drinken dat zij in de vesting kregen, een beetje brood en wat water. Een overzicht van de Hollandse 
troepen is in bijlage I.3 opgenomen.

151 Stephenson 1825, I, 34, 35.
152 Koch 1999, 25.
153 www.hameln.de, Suchbegriff Wehrbergen–Geschichte. De Ützenburg of Uetzenburg was een vervallen 

middeleeuwse walburcht noordoostelijk van Hameln aangrenzend aan een bos. Brachman 1993, band 45. 
154 Uit de briefwisselingen van Napoleon blijkt dat hij vrijwel dagelijke op de hoogte werd gehouden van de 

bewegingen van de Nederlandse militairen en dat hij daar ook bijna dagelijks orders over opstelde. 
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verder aan de oorlog zouden deelnemen naar huis terugkeren. Onderofficieren en soldaten
zouden als  krijgsgevangenen naar  Frankrijk  gevoerd worden.155 Kort  nadat  de Pruisische
generaals binnen de vesting Hameln waren teruggekeerd, verspreidde zich het bericht van de
capitulatie. Het eergevoel van de Pruisische officieren was geweld aangedaan en de soldaten
en onderofficieren uitten hun ongenoegen dat zij zonder strijd in krijgsgevangenschap zouden
overgaan. Compagniechefs onderkenden de explosieve spanning onder hun soldaten en uitten
voor het gouvernementsgebouw hun ongenoegen met betrekking tot de overgave van de stad.
In  steeds  dreigender  sfeer  drongen  soldaten  zich  op,  ze  braken  de  magazijnen  open,
plunderden de militaire voorraden en dwongen burgers hun voedsel  te  brengen.  Toen de
soldaten de drankvoorraden ontdekten en aanspraken was het oproer compleet. Het leven van
de generaals, de officieren en de burgers was in gevaar. Er brak anarchie uit, ook onder de
officieren. De soldaten zorgden voor een ononderbroken musketvuur, in de kazernes en in de
stad. Kogels vlogen de huizen van de burgers in. Enkele officieren werden mishandeld en de
hoogste commandanten werden met de dood bedreigd. Trouwe troepen hielden de markt en
bestuursgebouwen bezet. Soldaten waren kruit aan het strooien in straten, maar een officier
kon voorkomen dat zij de stad in de lucht lieten vliegen. Het was een wonder dat er geen
brand uitbrak.  De anarchie duurde de  hele  nacht,  maar  in  de morgen van 21 november
kwamen de soldaten enigszins  tot  bedaren en zagen ze aan wat  voor ramp de stad was
ontkomen. Veel van hen wierpen hun wapens en patroontassen op straat, in de Weser, in de
grachten of sloegen ze kapot.

Tijdens deze hectische nacht vroeg een Pruisisch officier aan generaal Savary de vesting
voor de afgesproken tijd in te nemen om erger te voorkomen. Daarom trok een detachement
'Nederlandse dragonders' op 21 november de vesting binnen en herstelde de rust. Tegen de
avond  trokken  10.000  man  de  vesting  binnen.  De meesten  vertrokken  op 22 november
richting Nienburg. 100 Franse en 150 Nederlandse soldaten bleven te Hameln.156

De genoemde Nederlandse dragonders waren jagers van het 2e regiment jagers. Adjudant
Stephenson  maakte  deel  uit  van  hen  en  gaf  in  zijn  dagboek  een  indringend
ooggetuigenverslag van het binnengaan van de vesting Hameln.  In de nacht van 21 op 22
november kregen de jagers order de Ostertohr van Hameln te bezetten. Toen de jagers om
zeven  uur  in  de  ochtend  van  22  november  van  Fischbeck  naar  'Werdge'  (Wehrbergen)
marcheerden,  kwam  een  kapitein  van  de  staf  van  de  bezetting  in  allerijl  aangereden.
Doodsbleek  smeekte  hij  om  zo  snel  mogelijk  de  stad  binnen  te  trekken  omdat  de
manschappen  van  het  Pruisische  garnizoen  al  de  hele  nacht  aan  het  muiten  waren.  De
officieren waren hun leven niet zeker en werden door de soldaten mishandeld. Na dit verzoek
liet generaal Crass de marssnelheid verdubbelen. Omdat de wegen langs de Weser erg slecht
waren, marcheerde elke compagnie zelfstandig naar de stadspoort. Volgens het capitulatieplan
mochten de Nederlandse troepen die dag uitsluitend de Osterthor bezetten, maar de kapitein
van de staf verzekerde de Nederlanders dat zij de  Neue Thor ook konden innemen. Daar
maakten de Nederlanders uit op dat er een chaos moest heersen. Die indruk werd alleen maar
sterker  toen  zij  voortdurend  geweerschoten  hoorden  en  zagen  dat  tussen  de  stad  en  de
buitenwerken de manschappen van het garnizoen op elkaar schoten. Groepen soldaten van het
garnizoen  zochten  aan  de  overzijde  van  de  rivier  een  goed  heenkomen  om  aan
krijgsgevangenschap te ontkomen. Zij hadden alleen een ransel bij  zich. Zij zwaaiden de
jagers toe met doeken. Met het naderen van de stad nam het geweervuur nog toe en de
Nederlandse soldaten merkten dat de angst bij de kapitein van de staf toenam. Zij dachten dat
soldaten van het garnizoen wellicht onderling slaags waren geraakt omdat zij gehoord hadden

155 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 3, ingekomen Stukken 1806. Beschreven zijn de voorwaarden 
tot overgave, de samenstelling en omvang van de Pruisische troepen, de over te dragen kanonnen, 
geweren, munitie en andere goederen.

156 Sprenger 1826, 170-178; Über die Vertheidigung und Kapitulation der Festung Hameln (1808) 79, 80.
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dat een deel niet wilde capituleren. Nauwelijks aan de buitenwerken van de vesting gekomen,
haalden dronken Duitse soldaten de jagers in onder het geroep van 'leve koning Napoleon´.
Bij  de  Osterthor werd  de  nog  aanwezige  Pruisische  bezetting  van  die  toren  direct
weggestuurd. Een detachement jagers nam het kruitmagazijn in, terwijl ook posten in de
nabijheid werden bezet. Op de wallen van Hameln waren 115 kanonnen van divers kaliber
aangetroffen.157

Verdeeld in secties trokken de overige jagers in die tussentijd de stad binnen. Zij troffen
een chaos aan.  'De straaten waaren als opgevuld met beschonkene soldaaten welken onder
een aanhoudend gejuich hunne geweeren onbruikbaar maakte, door er de kolven af te slaan,
de haan afteneemen, en den laadstok er uit te neemen.´ Bij de Bruggenthor aangekomen werd
de helft van de 3e compagnie daar geplaatst. De helft van de 4e compagnie nam de Molenthor
in. Het overige deel van het bataljon trok over de brug en bezette daar de verschansingen.
Tijdens  het  uitdelen  van deze orders  werd vanuit  een  van de huizen  diverse  malen met
geweren op kolonel Schmidt en adjudant Stephenson geschoten, maar zij werden niet geraakt.
Verscheidene huizen waren reeds geheel geplunderd. Sinds het garnizoen aan het muiten was,
werd burgers geld afgenomen. Ook de meeste magazijnen waren reeds geplunderd. Bij het
magazijn van de sterke drank zag het er het slechtste uit. Er lagen veel lijken, waaronder die
van  twee  officieren  die  gepoogd  hadden  het  openbreken  van  het  drankmagazijn  te
voorkomen. De vaten drank bleken door de baldadige soldaten opengeschoten en de drank
liep de kelders in. In de loop van de middag keerde de rust weer en werd het aantal wachten
verminderd. Omstreeks vier uur werden alle wachten ingetrokken en verzamelde het bataljon
zich op de markt. Daar troffen de jagers twee eskadrons Poolse dragonders aan, de enige
troepen van de bezetting die de bevelen van hun Pruisische superieuren bleven gehoorzamen.
De dragonders droegen hun wapens over aan de karabiniercompagnie. Voordat zij het plein
verlieten namen zij hartelijk afscheid van hun officieren.

Het  7e  regiment  linie-infanterie  nam ondertussen  alle  posten  van  de  jagers  over  met
uitzondering  van de  afgelegen posten.  Het  bataljon  kreeg zijn  biljetten  voor  huisvesting
uitgereikt. Toen dat was geregeld, maakte adjudant Stephenson een kleine wandeling door de
stad. Er waren geen Pruisische soldaten meer in de stad. Een groot aantal officieren zwierf
nog  wel  door  de  stad,  hun  manschappen  vermijdend  door  wie  zij  niet  meer  werden
gerespecteerd en door wie zij de vorige nacht zelfs waren mishandeld. Het was een droevig
gezicht, sommige officieren wisten niet waar zij heen moesten. Aan het einde van de middag
was de hele divisie van Dumonceau de stad binnengemarcheerd. Het onderbrengen van alle
militairen verliep wat chaotisch. De wanorde werd nog groter toen 's avonds om negen uur het
Franse 12e légère binnenmarcheerde na een mars van twaalf uur. Dit regiment plaatste zich in
de  Osterstrasse waar de meest aanzienlijke woningen waren. Kolonel Schmidt en adjudant
Stephenson, die daar ook verbleven, kregen een honderdtal Franse militairen in hun huis er
bij. Zij gedroegen zich ordelijk, maar hadden op de trap bijna het avondeten van de kolonel en
Stephenson weggekaapt  wanneer  de  laatste  niet  net  in  de  buurt  was  geweest.  De nacht
passeerde rustig. Omstreeks middernacht kwam het bevel de volgende morgen om acht uur
gereed te staan om naar Rinteln te marcheren na een revue door Savary.158 

Bijzonder was dat een Nederlands belegeringskorps van 6000 man met slechts geringe
artillerie een van de sterkste vestingen van Pruisen met een bezetting van 9000 man innam.
De afloop was heel anders geweest wanneer de Pruisen een uitval hadden gedaan en daarbij
de Nederlandse troepen op de vlucht hadden gejaagd, de koning gevangen hadden genomen
en de schipbrug bij Ohr hadden vernietigd, zo speculeerde een inwoner twintig jaar later.159  

Dat het Nederlanders waren en niet Franse militairen die de stad innamen, stak de Duitsers

157

158 Stephenson 1825 I, 35-38.
159 Sprenger 1826, 170-178.
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in hoge mate:  'Ein neuer Schimpf haftet auf dem deutschen Namen, es ist vollbracht das
Schmählige, die Stadt ist über.' […] 'Gegen 10 Uhr des Morgens, nachdem man mehreremal
in  der  Nacht  in's  feindliche  Lager  gefandt  hatte,  marchirten mit  rauschender  Musik  die
Holländer zu den verlassenen Thoren ein. Nicht Franzosen, nur Holländer hatten wir vor
uns, und die höhnen uns, dass wir ihre Schwache Zahl nicht verscheucht oder aufgehoben
haben'.160 Na Sprengler, die in 1826 over de inname van Hameln in november 1806 schreef,
verschenen geen gezaghebbende actuele publicaties meer over de inname van de vesting
Hameln.  Misschien  dat  de  Duitsers  deze  als  grote  schande  ervaren  overgave  eenvoudig
wilden vergeten, als ware zij nooit gebeurd.161

Generaal Crass ontving in de nacht van 21 op  22 november 1806 een marsorder van
Dumonceau om met de beide jagerbataljons op 23 november naar Rinteln te marcheren en
vandaar  naar Geveke en omgeving. De volgende dag moesten de jagers vertrekken naar
Nienburg, nabij  Leese, waar ze nieuwe orders zouden ontvangen.162 De officieren van de
jagers waren om acht uur in vergadering toen, in plaats van een voorgenomen revue voor
generaal Savary om 9 uur, de order kwam om via Fischbeck, Weibeck, Hessisch Oldendorf,
Wilzen en Schaumburg naar Rinteln te marcheren. Rinteln had zich al op 8 november zonder
slag  of  stoot  overgegeven  aan  troepen  van  generaal  Daendels.  Stephenson  werd  goed
gehuisvest. Hij werkte nog laat door in een warme ruimte terwijl iedereen was gaan slapen.
Hij viel op de canapé in slaap. Zo vond de kolonel hem de volgende morgen. 'De kaarsen
voor mij geheel op tafel afgeloopen en in de tafel gebrandt – Zeer gelukkig afgeloopen'.163

Op de morgen van 23 november marcheerden de jagers om acht uur af naar  Uchtorf en
vervolgens  naar  Brenk,  waar  generaal  Crass  merkte  dat  ze  de  verkeerde  weg  waren
ingeslagen. Ze moesten dezelfde weg terug naar Rinteln. Adjudant Stephenson werd vooruit
gezonden naar Rinteln om een een gids  te vragen. Het bataljon marcheerde via Tottenham,
Klein Bremen en Bückebürg. Bij Munden aan de Weser sloegen ze rechtsaf richting Leidel,
Weitersheim en Laaden. Terwijl zij hier bezig waren met het uitreiken van de biljetten aan de
jagers kwam kolonel Kuhlewein met de order om nog naar Göseln te marcheren voor het
nachtkwartier. Deze dag marcheerden de jagers in totaal elf uur.

De jagers vertrokken de volgende ochtend om negen uur naar Deuren, over het riviertje de
Geijle, via Heimsen tot Leezen, een mars van vier uur. Hier moesten nadere orders afgewacht
worden. Biljetten waren reeds in gereedheid gebracht, zestien officieren werden in één huis
ondergebracht, maar men was tevreden. De jagers vertrokken op 25 november om zes uur via
Landsberg en Esdorf naar Schäfershof, een hoeve met schaapskooien waar het hoofdkwartier
van generaal Savary gevestigd was. In de nabijheid van de vesting Nienburg hadden Franse
jagers zich in kleine groepjes verdeeld, de geweren ver uit elkaar geplaatst en veel vuren
aangelegd om het garnizoen te doen geloven dat er  een overmacht aan militairen om de
vesting lag. Het bataljon Nederlandse jagers werd voor een primitief bivak ondergebracht in
een tuin met een gracht er omheen, maar nog voor ze zich daar geïnstalleerd hadden, kregen
zij order de plaatsen van de Franse jagers in te nemen. Ook hier bleven ze niet lang want de
vesting had zich al overgegeven aan generaal Savary. De jagers naderden de vestingwerken
dadelijk tot op 'een half geweerschot afstands' en bivakkeerden daar. De elitecompagnieën en
de 4e compagnie werden bij het Neue Thor geplaatst om deze te bezetten en om toezicht te
houden  'over de galeislaven welke de reiweg welke doorsneeden was, weder bruikbaar te

160 Hitzig 1842, I, 185-198, brief 22 nov. 1806. Von Chamisso (1781-1838), een Duitse schrijver van Franse 
afkomst.

161 Vgl. bijv.: Karwiese, E., Die Festung Hameln 1618-1806 (Hameln/ Leipzig 1911); Friedrich, E.A., Die 
Festung Hameln (1992); Pieper, G., Die Festung Hameln. Geschichte, Bauwerke und Institutionen 
(2006); Meissner, V., Gibraltar des Nordens: die Festung Hameln (Stadtarchiv Hameln 2006). 

162 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, Dumonceau aan Crass 22 nov. 1806.
163 Stephenson 1825, I, 38.
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maaken´.164 In de loop van de avond werd adjudant Stephenson opgedragen om de stad in te
gaan om daar twee lichte geldkisten aan te schaffen. Stephenson nam de nodige paarden en
enkele manschappen mee en vond al spoedig goede geldkisten. Direct daarna zocht hij een
schilder  in  de  stad  en  liet  op  de  ene  kist  'generaal  major  Crass' en  op  de  andere  het
bataljonnummer en compagnie aanbrengen. Vervolgens liet hij ze op het bivak buiten de stad
brengen. 'Deeze commissie had mij geduurende den geheelen nagt op de been gehouden; het
had bij aanhoudentheid geregend en was zeer koud'.

Om acht  uur  in  de  morgen  van  26  november  stond  de  Nederlandse  divisie  in  twee
kolommen opgesteld voor het glacis, het glooiende vlak van een verdedigingswerk, de twee
bataljons jagers en artillerie rechts van de weg. Om negen uur kwam het garnizoen ter sterkte
van 3000 man de vesting uitgemarcheerd met aan het hoofd de oude generaal Strachwitz. Dat
gebeurde in wanorde omdat veel van de Pruisische manschappen dronken waren. 'Voor het
front der divisie gekoomen, legde zij hunner wapens en ledergoed af, het grootste gedeelte
wierpen  zij  terneder,  wordende  intusschen  het  kleine  detachement  cavallerie  door  onze
hussaaren gedemonteerdt'.165 Te Nienburg werden 67 stukken geschut veroverd.

Nog dezelfde dag trokken de jagers verder, in de richting van Bremen. Een officier haalde
op  27  november  te  Verden  nieuwe  orders.166 De  jagers  hadden  verwacht  hun
inkwartieringsbiljet  te krijgen, maar kregen in plaats  daarvan order om Nienburg heen te
trekken. Aan de andere kant gekomen, bleken de bruggen afgebroken. Overhaast werden er
planken gelegd zodat de troepen konden passeren, desondanks duurde het oponthoud lang.
Vervolgens ging het via Rörsen, Hasenbergen, Gansberg en Eistrup, naar Hasselt, een mars
van ruim vier uur. Te Hasselt werd nachtkwartier gehouden met de jagers van het 3e regiment
en een eskadron huzaren. In de meeste huizen waren 30 tot 40 jagers ondergebracht, in de
kleine twintig. De officieren waren met paarden en bedienden bij een boer ondergebracht,
waardoor het ook daar erg vol was. 

De volgende dag wachtte de jagers een mars van zeven uur. Het regende bij voortduring en
het was koud. Om 8 uur vertrokken de jagers van Hasselt naar Drübber, Dörvern, Breijhaus,
Krug, de rivier de Aller over naar Verden,  Dauel,  Elsen en Langwadel, waar de jagers een
grote  schans passeerden die  daar  in  de  Zevenjarige  Oorlog  was opgeworpen,  Daverden,
Edelsen,  Baden  tot  Achim.  Hier  werden  de  kantonnementen  bepaald:  De  staf  en
elitecompagnie te Achim; de 1e compagnie te Arbergen, de 2e compagnie te Mahndorf, de 3e
compagnie en luitenant-kolonel Rigo te Hamelingen en de 4e compagnie te Uphusen. Al na
korte tijd werden de kantonnementen veranderd: de 1e compagnie te Bollen en Oijten en de
helft van de 2e compagnie naar Arbergen. Alle dorpen lagen aan de grote weg naar Bremen,
maar  de jagers  mochten niet  naar  Bremen want generaal  Savary gebruikte  daar  de voor
Nederlanders bestemde gebouwen en verzorgingsmiddelen voor Franse militairen, ondanks
zijn belofte dat de Nederlandse divisie drie tot vier dagen in de stad kon legeren om wapens
en kleding op orde te stellen en te repareren. Slechts enkele zieken mochten in een lokaal
worden ondergebracht. Hierdoor waren de Nederlanders na de marsen over de slechte wegen
en met  het  koude natte  weer  voor  hun levensbehoeften  veroordeeld  tot  de  bevolking in
plaatsen  ten  zuidoosten  van  Bremen,  een  dun  bevolkt  en  arm  gebied.  Zelfs  daar  had
Dumonceau nog de goedkeuring van Savary voor nodig. Napoleon keurde de handelwijze van
Savary weliswaar af, maar concreet veranderde er niets voor de Nederlandse troepen.167 Op
deze  locaties  gebeurde  er  niets  bijzonders  tijdens  de  rustdagen die  de jagers  nu  gegund
werden. Voor de (onder)officieren was er nu even tijd om de registers bij  te werken. De
doormars  en  aankomst  van  detachementen  gaf  de  adjudanten  ook  veel  werk.  De
164 Met 'galeislaven' bedoelde Stephenson waarschijnlijk krijgsgevangenen, of burgers, die onder dwang en 

bewaking de weg moesten herstellen. 
165 Stephenson 1825, I, 39, 40.
166 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, aan de MvO 25 nov. 1806.
167 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 3, 29 nov., 4 dec. 1806.
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uitgestrekheid van het land bemoeilijkte het snel versturen van de vele orders.168 
Het  veldbataljon  van  het  2e  regiment  jagers  marcheerde  op  11  december  1806  door

Uphusen, Mahndorf, Arbergen, Hemelingen, Hastedt naar Bremen. Er waren geen vestingen
meer te belegeren en marsen hoefden niet meer in een hoog tempo gemaakt te worden. De
jagers werden steeds ondergebracht bij  de lokale bevolking. Ondanks de ontberingen die
Stephenson, Koch en anderen beschreven, stelde Dumonceau doodleuk dat  niets heeft aan
den soldat gemankeert tijdens deze veldtocht op het gebied van huisvesting en voeding.169

De bezetting van Noord-Duitsland was een feit  en daarmee veranderde de rol van de
Nederlandse  divisie.  Van  invasiemacht  werd  zij  een  bezettingsmacht  en  dat  zou  bijna
anderhalf jaar zo blijven. Niettemin, ook als bezettingsmacht werden de jagers bij voortduring
verplaatst.

Bezettingsmacht in Noord-Duitsland

'Sedert dien' (vesting Hameln) 'ook het garnisoen van Nienburg gecappituleert' [heeft].  'De
verovering dier beide plaatsen heeft mijne onderhebbende divisie door de fatigante marschen
en  de  moeilijkheden  der  blocade,  welke  door  het  aanhoudende  slegte  weer  veroorzaakt
wierden, veel geleeden'. 'Omtrent 6 duizend man sterk, hebben wij in den tijd van 5 dagen aan
meer dan 12 duizend man het geweer doen strekken – 257 vuurmonden en 16 vaandels en
standaarten verovert.'170 Zo vatte de Nederlandse opperbevelhebber Dumonceau het eerste
deel  van  de  Duitse  veldtocht  tevreden  samen.  De  vaandels  waren  meegenomen  naar
Bremen.  Napoleons  adjudant  Savary  eiste  de  vaandels  op  onder  het  voorwendsel  ze
persoonlijk de koning aan te bieden. Uiteindelijk heeft een Nederlandse deputatie toch nog
zelf de vaandels kunnen aanbieden aan Napoleon die toen al ver in Pruisisch Polen was
doorgedrongen.171

De tegenstrijdige aanspraken die Savary en Mortier maakten op het Nederlandse korps
waren verwarrend voor de Nederlandse militairen.  Savary belette de uitvoering van een
order  van  koning  Lodewijk  van  5  december  1806  om  100  man  voor  zijn  garde  te
reserveren. Mortier vulde tekorten in zijn troepen aan met Nederlandse soldaten in Noord-
Duitsland.  Mortier gaf bevel aan de Nederlandse divisie  om naar  Hamburg te trekken,
Savary belette dit vertrek vervolgens weer. Het bericht dat generaal Savary op 29 december
1806 weer naar Napoleon´s hoofdmacht terugkeerde, was de Nederlandse troepen hoogst
welkom, want zij morden al geruime tijd en verklaarden niet onder een Franse bevelhebber
te willen dienen.172

De veldtocht eiste veel van de jagers, mede door de weersomstandigheden. Vanaf het begin
waren er tekorten aan voeding, stro, schoenen, jassen, voeding en soldij. Het dunbevolkte land
leverde te weinig op om het leger te kunnen onderhouden. Dumonceau had al extra schoenen
verstrekt en een voorraad aangelegd te Paderborn. Koch beschreef hoe hij naar Bremen trok
waar hij acht dagen bleef en wat bijkwam na alle voedseltekorten. Door het natte herfstweer
'waren ons de kleederen, als het ware aan het lijf verrot'.173 Op 17 december 1806 was er bij

168 Stephenson 1825, I, 41.
169 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv.nr. 23, Dumonceau 1 sept. 1807. Zie ook bijlage I.2 marsafstanden.
170 NL-HaNA, 2.21.056. Dumonceau, inv. nr. 3, aan luit.-gen. van Zuijlen van Nijevelt te Amsterdam, Bremen 

4 dec. 1806.
171 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 3, Dumonceau 26 nov. 1806. Zie deel III, subparagraaf 

geweermakers. Pruisische kanonnen, voertuigen en 3000 geweren, die te Lübeck waren veroverd, werden 
door Napoleon aan het Hollandse leger toegekend. Pas in de loop van 1807 kwamen enkele geweren bij de 
Nederlandse troepen in Oost Friesland aan.

172 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 3, verslag Dumonceau 29 dec. 1806.
173 Koch 1999, 25.
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de Nederlandse divisie nog steeds een tekort van 1000 kapotjassen.174 Eerst op 3 februari 1807
werden aan het veldbataljon van het 3e regiment jagers weer schoenen, kousen en kapotjassen
ter beschikking gesteld, 100 stuks van elk. Pas in maart 1807 mochten het 2e en 3e regiment
jagers wapens en kleding in het depot te Bremen afhalen, zo veel als nodig was, maar toen
was de winter voorbij.

Maarschalk Dumonceau vestigde zijn hoofdkwartier op 28 november 1806 te Bremen.175

De opdracht van Napoleon voor de jagers en enkele linie-infanterieregimenten was de kusten
van de mondingen van de Weser en de Elbe te bewaken. Omdat Napoleon op zee geen
overwicht had op de Engelsen wilde hij zijn macht te land gebruiken om het continent af te
sluiten  voor  Engelse  handel.  Steden  als  Hamburg,  Bremen  en  Emden  werden  hierdoor
getroffen. Post, verkeer, handel, visserij en ambacht leken door de strenge maatregelen bijna
stil te liggen. Daarentegen bloeide de smokkel die velen werk bood.176 De Engelsen bleven
een antwoord op deze dwangmaatregelen niet lang schuldig. Zij veroverden 1807 het eiland
Helgoland op de Denen. Vanaf dit eiland, 55 km uit de Noord-Duitse kust gelegen, richtten de
Engelsen een voor de Fransen onaantastbare handelspost in, vanwaar smokkelaars in alle
denkbare verboden handelsgoederen werden voorzien. Voor de mondingen van de Elbe en de
Weser,  bij  Ritzebüttel  (Cuxhaven),  legden  de  Engelsen  een  blokkadevloot.  Ongeregeld
voerden de Engelsen kleine aanvallen uit op de Noord-Duitse kust tot voorbij Stade.

Landkaart 3. Tussen de Weser en de Elbe

Om de taken van de jagers en de linie-infanterie als verdedigende bezettingsmacht goed te
kunnen uitvoeren,  had de Nederlandse genie de kust en het achterland in kaart  gebracht.
Wanneer er een Engelse inval zou plaatsvinden, was duidelijk waar de verdedigingslinies
moesten worden geplaatst. De werkomstandigheden waren zwaar want met name de gronden
nabij de kust waren in de herfst en winter erg drassig. En juist langs de kust werd de eerste
linie gevormd door de twee veldbataljons jagers. In tweede linie, meer in het achterland, lagen

174 Een kapotjas is een overjas voor de infanteriesoldaten.
175 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, Dumonceau aan Crass 6 maart 1807; inv. nr. 3, Dumonceau

28 nov. 1806.
176 Pladies (s.a.), vgl. Van Eyck van Heslinga 1988.
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regimenten linie-infanterie. De aanwezigheid van de jagers aan de kust was tevens bedoeld
om de handel met de Engelsen te voorkomen.177 Tussen december en april 1807 werden aan
de schans te Brunshausen bij Stade veel schepen aangehouden. De jagerbataljons moesten
dikwijls onderofficieren en manschappen ter beschikking stellen om ze naar Hamburg te
escorteren. Het waren zware diensten voor de bataljons.178

Vanaf  eind  1806  werd  het  continentale  stelsel  in  het  hele  koninkrijk  streng
toegepast.179 Zonder door koning Lodewijk Napoleon eigenhandig ondertekende toestemming
mochten schepen de Nederlandse havens niet verlaten. Die toestemming werd pas verkregen
na een toezegging dat het schip niet in een vijandelijke haven gelost zou worden. Inkomende
schepen  werden  aangehouden  en  pas  ontslagen  na  koninklijke  autorisatie.  Vissersboten
werden  voor  vertrek  onderzocht  en  vertrokken  niet  eerder  nadat  de  schipper  onder  ede
beloofde geen contact met een koopvaardijschip te leggen en bij gedwongen contact daarvan
onverwijld kennis te geven bij de douane. Brieven uit en naar Engeland dienden onmiddellijk
aan de minister van Justitie en de Politie gezonden te worden.

De Engelsen kwamen tot in Bremen en Stade, steden waar het Nederlandse en Franse leger
grote eenheden hadden. Zij wierven er onder de Nederlandse soldaten en hadden contacten
met de vele smokkelaars. Dumonceau was daarvan op de hoogte en waarschuwde voor de
Engelse activiteiten die onder de neus van de Fransen en Nederlanders plaatsvonden. Door
kroegbazen,  op  de  inkwartieringsadressen  en  aangemoedigd  door  de  Duitse  magistraten,
werden de Nederlandse soldaten ´s avonds beziggehouden door ze gratis drank te schenken
terwijl smokkelaars in de nabijheid hun waren veilig stelden. De bloeiende smokkel tijdens de
Franse tijd betekende hoge lonen in Noord-Duitsland waar iedereen werk had. Het was een
goede  tijd  voor  Oldenburg  en voor  Nordenham,  op  het  schiereiland  Butjadingen.  In
Harlingersiel  werden  goederen  vanaf  de  haven  via  een  onderaardse  gang  tot  onder  het
restaurant gebracht, waar Nederlandse soldaten hun dorst zaten te lessen.180

Per 1 maart 1807 werd het 2e regiment jagers bij het 3e gevoegd.181 Op 26 maart 1807
werd een 3e veldbataljon opgericht vooral bestaande uit overgelopen Duitsers. Met een op
handen zijnde terugkeer naar Nederland werden eind 1807 voorbereidingen getroffen om het
regiment weer in te krimpen tot 2 veldbataljons.182 Dumonceau plaatste het derde bataljon
onder generaal Crass opdat deze hen goed van (levens)middelen zou voorzien, waardoor er
vertrouwen en loyaliteit van de Pruisische vrijwilligers tegenover hun Franse en Nederlandse
aanvoerders kon ontstaan en ze hopelijk gemotiveerd werden de veiligheid van hun posities te
waarborgen, want ook dit bataljon werd ingezet voor de kustverdediging. 

De familie Bentinck bezat de heerlijkheden Kniphausen en Varel. Bij de bezetting van de
kusten  werden  de  adelijke  landeigenaren  aanvankelijk  met  rust  gelaten.  De  havens  van
Kniephausersiel en Inghausersiel profiteerden daarvan en beleefden een bloeiende zeehandel
en smokkel met Engeland. Wilhelm Gustav Friedrich Graf von Bentinck had de smokkel niet
alleen  georganiseerd,  maar  liet  onder  zijn  eigen  vlag  schepen  naar  Helgoland  en  zelfs
Engeland varen (tegen stevige smeergelden voor de Hollandse en Franse beambten). Ook
Varel  was een van de hoofdsmokkelhavens in  die  jaren.  Napoleon zou later  toegegeven
hebben dit  'vliegenpoepje'  op de kaart  over  het  hoofd gezien te  hebben.183 De kust  was
177 Correspondence Napoleon 1806, Berlijn 21 nov. 1806, decreet continentaal stelsel.
178 Stephenson 1825, I, 45.
179 Decreet van Berlijn, november 1806.
180 Van Eyck van Heslinga 1988, 12, 13, 151-153, 176; Pladies (s.a.) 24-37.
181 Verzameling van wetten van Zijne Majesteit de koning van Holland mitsgaders publicatien, decreten, 

besluiten, en notificatien van hoogstdeszelfs ministers (Amsterdam 1809) 4: 223, 224, decreet van zondag
15 maart 1807. Het veldbataljon van 3 RJ werd 2B en het veldbataljon van 2 RJ werd 1B van 3 RJ. Het depot
van 2 RJ te Breda werd opgeheven en samengevoegd bij het depot te Deventer.

182  NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, aan MvO 17 en 29 dec. 1807; aan Vezier 8 feb. 1808, aan 
Crass 24 maart 1807. Zie ook deel II hierna en bijlage II.5 over de formatie van de jagerregimenten.

183 http://www.davier.de/old1.htm Kurzbiografien Oldenburg/ Ostfriesland/ Jever. handelend over Wilhelm 
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vanwege het beperkte aantal Nederlandse militairen zo lek als een mandje. Daar valt niets
van  te  bespeuren  in  de  briefwisseling  tussen  Dumonceau  en  zijn  bevelhebbers  op  één
uitzondering na: op 27 december 1807 bleken er geen jagers te zijn in het aan generaal Crass
en de jagers toegewezen dorpje Eckwarden op Butjadingen aan de Jahde/ Das Brack.184

Het 2e en 3e regiment linie-infanterie alsmede 200 huzaren werden op 22 januari 1807
verplaatst naar Hamelen uit vrees voor een opstand onder de bevolking. Met het uitdunnen
van de troepen aan de kust moesten de resterende troepen hun verantwoording nemen, drukte
Dumonceau hen op het hart.185 Concreet betekende het dat de jagers de kust bezetten, maar
dat de linietroepen, die in het binnenland waren gelegen, tijdelijk waren uitgedund.

Bij  order  van  4  maart  1807  moesten  de  regimenten  van  de  Nederlandse  divisie  in
Duitsland zich gereedmaken om op de eerste order naar het kamp bij Zeist terug te keren met
hun troepen. Op 15 maart werd dit bericht nog een keer herhaald bij de commandanten, maar
de divisie  bleef  in  Noord-Duitsland vanwege het  toegenomen Zweedse gevaar.186  Nadat
generaal Mortier eind maart 1807 zijn Franse troepen in de vesting Stralsund verminderde,
zetten de Zweden vanuit Zweeds Pommeren een tegenoffensief in waarbij zij de Franse
troepen tot Stettin en Pommeren terugdrongen. Nederlandse troepen werden op last van
Napoleon naar Lauenburg verplaatst. Het 3e regiment jagers vertrok op 18 april voor een
tocht  die  naar  Lunenburg,  Boitzenburg,  Lauenburg  en  Schwerin  leidde.  Tegelijkertijd
moest  de  waakzaamheid  aan  de  Elbe  worden  verdubbeld  en  dat  bij  halvering  van  de
troepen. De Fransen hervatten op 16 april hun strijd tegen de Zweden, namen Rostock in
en dreven de Zweden terug tot ver in Zweeds Pommeren. Rond Schwerin werd het 3e
bataljon van de jagers in vijf dorpjes ondergebracht.

Op 24 april 1807 kwam er informatie dat de partizaan von Schill zich in het geheim te
Lauenburg ophield. De jagers werden erop uitgestuurd om hem daar te zoeken en mochten zij
hem weten te arresteren, dan moest Dumonceau daarvan onmiddellijk bericht krijgen.187 De
jagers konden hem echter niet  vinden.  Majoor Ferdinand von Schill (1776-1809) was de
Duitse Che Guevara van zijn  tijd die  vanaf  1806 tegen Napoleon vocht.  Vanuit  Zweeds
Pommeren overviel hij Franse transporten, aanvankelijk met kleine groepjes militairen. Von
Schill verzamelde een vrijkorps om zich heen en probeerde in 1809 tot een algemene opstand
te  komen  wat  mislukte.  Hij  sneuvelde  op  31  mei  1809  te  Stralsund  tijdens  man-tot-
mangevechten tussen Nederlandse militairen en zijn legertje. Zijn hoofd werd als trofee naar
Nederland  gestuurd.188 De  reputatie van  een  individuele  militair  kon  door  de  tijd  sterk
veranderen en von Schill is daar een mooi voorbeeld van. Gneisenau zag von Schill deels als
held tijdens het beleg van Kolberg, maar had tegelijkertijd bedenkingen over diens rol tegen
Napoleon.189 Voor Hitlers nationaal-socialisten was von Schill een historisch voorbeeld voor
de bevrijding van Duitsland. Historici uit West-Duitsland beschreven von Schill als deserteur,
terwijl voor historici uit de voormalige DDR von Schill een ware volksheld was.190

Gustav Friedrich Graf von Bentinck (1762-1832); Van Eyck van Heslinga 1988, 12, 13, 151-153, 176.
184 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23. Op de kust van Butjadingen deden de Engelsen enkele 

kleine overvallen. Aug. 1809 werd in beslag genomen smokkelwaar door Engelse troepen terugveroverd. 
The London Gazette (1812) II, 1796; Oldenburg 27 dec. 1807. Aan Luitenant generaal van Saarike, cdt. van 
het 11e Arrondissement in Oost Friesland. Hij werkte samen met kapitein Groenia tegen handel met de 
Engelsen. Het betrof Eckwarden aan de Jahde/ das Brack, toegewezen aan generaal Crass en de jagers.

185 Van Löben Sels, II, 157; NA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, brief 21 jan. 1806.
186 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1242.
187 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, Dumonceau aan Crass op 24 april 1807.
188 Van der Hoeven 1994, 57- 64; Bock 2013, 204-228.
189 August Neidhardt von Gneisenau (1760-1831), Pruisisch militair die in Pruisen het verzet tegen Napoleon

organiseerde. www.deutsche-biographie.de/sfz69918.html. 
190 Bock 2013, 240-250. Er zijn overeenkomsten tussen de lichte infanterie die Von Schill inzette tegen 

Franse en Hollandse troepen en de inzet van jagers door Rijngraaf van Salm tegen de prins van Oranje in 
1786.

52



Na de mislukte zoekactie naar von Schill werd het 3e regiment jagers op 26 april 1807
weer naar de kust gedirigeerd. De drie jagerbataljons moesten als avantgarde hun plaatsen
langs de kust weer innemen, van de mond van de Elbe tot aan de Weser. Het 3e regiment
jagers verloor tijdens de mars van Cuxhaven naar Lauenburg 36 man door desertie, de meeste
bij  het 3e bataljon dat overwegend uit  Duitsers bestond. Het 6e regiment linie-infanterie
verloor maar vijf of zes man. De manschappen waren overigens vrolijk en gedroegen zich
goed tijdens de hele mars, met uitzondering van een jager die te Haarburg 'baldadigheeden'
pleegde en hij moest daar dan ook voor de Krijgsraad te Velde verschijnen.

De  jagers  werden  met  versnelde  marsen  weer  op  de  locaties  aan  de  kust  tussen  de
mondingen van Weser  en Elbe geplaatst,  want op 2 mei  1807 werd bekend dat Engelse
schepen hun havens hadden verlaten voor een aanval op de kust. Crass kreeg order om de
jagers zo te plaatsen dat zij op eerste order krachtig konden optreden en de jagers in enkele
goede plaatsen in de omgeving van Haarburg onder te brengen. Een grote hoeveelheid karren
werd bestemd voor transport van de goederen van de marcherende jagers.191 Op 4 mei  riep
Dumonceau de soldaten op zich gereed te houden. De Zweden hadden de wapenstilstand
verbroken. Een nieuwe campagne naar Stettin was ophanden. De huzaren en het 3e en 4e
linie-infanterie vertrokken op 7 mei richting Schwerin en Rostock.

Tijdens de veldtocht eind 1806 had de Nederlandse divisie de uiterste linkervleugel van het
leger van Napoleon gevormd. Dumonceau maakte in de dagorder van 14 mei 1807 bekend
dat de Nederlandse armee-te-velde behoorde tot de reserve van  'de Groote Armee'. Een
deel van die reserves moesten de Duitse kust bewaken. Dumonceau was zich bewust van de
kwetsbaarheid van de Duitse kust ten gevolge van het beperkt aantal soldaten dat hem ter
beschikking stond. Cuxhaven en Bremen werden beschouwd als de twee belangrijkste te
verdedigen locaties. Kleine overvallen door de Engelsen waren goed op te vangen, maar niet
een grootschalige Engelse aanval.  Hij  drukte op  8 april  1807  generaal Crass op het hart
nauwlettend de  bewegingen van de  vijand gedurende de  nachtelijke  uren  te  volgen.  De
aanvoerders van de posten moesten de gebeurtenissen nauwkeurig en zonder overdrijving
rapporteren en indien nodig optreden.192

Een renbode bracht Dumonceau een brief met vertrouwelijke inhoud waaruit bleek dat de
Engelsen een inval beraamden op de mondingen van de Elbe en de Weser.  Bij  dit  soort
tijdingen  voegde  Dumonceau  tijdelijk  infanterieregimenten  en  cavalerie  aan  de
kustverdediging toe. Hij was ervan overtuigd dat als de vijand zou landen dit met kleine
aantallen zou zijn, vergelijkbaar met hoe de Hollandse troepen in kleine aantallen langs de
kust  geplaatst  waren.  Het  risico  bestond  dat  zij  zich  tot  een  grotere  vloot  zouden
samenvoegen.  Het  was  ook  mogelijk  dat  zij  vissersboten  enterden  en  zo  met  genoeg
manschappen waren om de posten van Crass'  jagers in te  nemen. Zo'n vloot  kwam niet
overdag aan, want dan was zij van verre te zien, maar in de nacht, minder dan twee dagen
voor ontscheping. Ook was het mogelijk dat 's nachts kleine vijandelijke eenheden aan land
zouden komen die  een of meerdere onoplettende posten zouden overvallen. Mochten de
Engelsen met een aanzienlijke vloot passeren en de Weser of Elbe opvaren, dan moest Crass
de jagers onmiddellijk terugtrekken en zich verzamelen daar waar de aanval op de kust werd
uitgevoerd. Wanneer de Engelsen zich presenteerden op de beide rivieren dan moesten de
jagers  zich  verdelen  in  evenredige  proporties,  in  een  verhouding  tot  de  vijandelijke
troepenmachten,  waarbij  Dumonceau  de  verdediging  van  de  Elbe  als  het  belangrijkste
inschatte.  Het kwam aan op intelligentie  en inzicht in de situatie,  aldus Dumonceau.  De

191 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 25.
192 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, Dumonceau 8 april 1807 in reactie op brief van Crass 6 

april 1807; brieven aan generaal Crass dd 26 maart 1807. De dagorders van 26 maart en 2 april droegen het 
3e regiment jagers op te controleren of de infanteriepatronen in reserve nog in goede staat verkeerden. Tevens 
moest gecontroleerd worden of de caissons nog goed gevuld waren met patronen. Deze werden onder strenge 
bewaking op centrale plaatsen opgeslagen in gebouwen die stevig en droog waren.
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troepen van Crass werden in de rug gedekt door andere. Als de situatie dat vereiste, konden de
verschillende posten snel verenigd worden.193 

Inderdaad naderden twee sloepen met daarin 100 Engelsen op 25 mei de kust bij Duhnen
nabij Cuxhaven, aan de monding van de Weser. Zij konden de kust ongezien naderen door
zich tussen vissersboten te verschuilen. Pas toen de Engelsen aan land sprongen en zich snel
naar het dorp begaven, merkte de schildwacht hen op, maar het was te laat om nog alarm te
slaan. Daardoor werden 'de Luit. Chaselein van ‘t 3de Regt Jagers, de Sergt Brugt en 2 Jagers
om 6 Uur s’morgens van den Vijand genoomen [...], zonder, deszelfs Aannadering onderrigt
te zijn'.  De Engelsen werden vervolgens vanuit Döse aangevallen door luitenant Elbers die
zich met 25 jagers naar Duhnen begaf en vanuit Cuxhaven kwam kapitein Boschud met alle
karabiniers die hij in der haast bijeen kon brengen. Op de dijk tussen Duhnen en Döse troffen
de jagers en karabiniers de Engelsen bij hun barkassen en kwam het tot een treffen. Boschud
liet de stormmars slaan, er werd vruchteloos heen en weer geschoten en vervolgens werden de
Engelsen het water in gedreven. Het grootste deel van de Engelsen verdronk, slechts enkelen
slaagden er in hun boten te bereiken. Een barkas werd verbrand nadat het kanon, de mast en
het tuigwerk er af waren gehaald. Twee Engelse fregatten en een brik namen wraak door 's
middags om twee uur bij de haven van Cuxhaven 'een heel hevig Vuur op eene batterij van 3
Stucken te maaken, welke bij den Ingang in den haven zig bevint. Deze Batterij meer voor de
Bescherming des Koophandels, als voor eene militaire opgeworpen zijnde, bevond zig zonder
Canoniers, en kon dierhalven slegts met drie Schooten antwoorden. Zo dra de Capt. Boschad
van deze nieuwe Attaque des Vijands onderrigt was, begaf hij zig met zijner Jagers weederom
naar Cuxhaven, en de goede contenance der Troepes deed den Vijand zig bij een Canonvuur
bepalen, hetwelk van 2 tot 6 Uuren geduurt, maar 2 Jagers ligt gekwetst, een affuit van de
Batterij,  en bijkans 20 huizen van de plaats beschadigt heeft.  Te half 7 Uure hebben de
schepen wederom de ruimte gekosen, en den 25e s’morgens was 1 fregat, 1 Brick en 1 Galliet
in ’t Gezigt.’ Dumonceau schreef deze Engelse aanval toe aan een zevental jagers die van de
voorposten met wapens en uitrusting naar de Engelse schepen overliepen. Deze jagers wisten
dat het jagerregiment de kust tijdelijk verlaten had in verband met een actie in Pommeren en
de Engelsen wilden de sterkte van de kustverdediging testen.194

Op Helgoland bevond zich niet alleen het Engelse smokkeldepot maar ook de Engelse
inlichtingendienst was vanaf het eiland actief. Voor geld werd getracht soldaten over te laten
lopen.  Vanuit  Bremen,  Cuxhaven en  andere  locaties  werden Nederlandse deserteurs  naar
Engelse schepen gebracht. D´Auzon de Boisminart gaf een beschrijving hoe een Nederlandse
militair naar de Engelsen kon overlopen en hoe het netwerk daarvoor tot diep in Duitsland al
in 1796 werkzaam was.195 In de loop van juni 1807 kwamen er berichten dat de Engelsen
10.000  man  troepen  inscheepten,  met  onbekende  bestemming.  De  jagers  langs  de  kust
verkeerden zo bij voortduring in onzekerheid. Op 3 juni 1807 landde er weer een bootje met
Engelsen bij Cuxhaven. Het was Dumonceau niet duidelijk waarom het er maar één was. Was
het een test hoe de kustbewaking reageerde?

In het oosten van Pruisen ging de veldtocht intussen voort. Napoleon bereikte op 26 mei
1807 Danzig. De veldslag bij Friedland vond plaats op 14 juni 1807, waarbij het Russische
leger een vernietigende nederlaag leed.196 Op 7 en 9 juli 1807 werden verdragen gesloten
tussen de Fransen enerzijds en de Russen en Pruisen anderzijds die bekend staan als de Vrede
van Tilsit.  Rusland en Pruisen beloofden zich bij  het  Continentale  Stelsel  aan te  sluiten.
Pruisen moest alle gebied ten westen van de Elbe en stukken van het oude Polen afstaan. Al
het  Pruisische  gebied  ten  westen  van de  Elbe  kwam bij  Westfalen,  omgevormd tot  een

193 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nrs. 918 en 923; 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 25.
194 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, brief 25 mei 1807 aan de MvO.
195 D´Auzon de Boisminart 1841, 197-216; Brauw 1837, 31, 32.
196  Van het Nederlandse korps namen het 2e regiment kurassiers en de 2e compagnie rijdende artillerie deel.
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koninkrijk onder Jérôme Bonaparte. Rusland en Pruisen erkenden bij  de Vrede van Tilsit
Lodewijk als koning van Nederland, wat tot dan nog niet het geval was. Napoleon droeg
Lodewijk de heerlijkheid Jever in het noordoosten van Oost Friesland in vol eigendom en
soevereiniteit  over.  Verder  verkreeg  Lodewijk  de  soevereiniteit  over  de  heerlijkheden
Kniphausen en Varel, eveneens in Oost-Friesland gelegen.197 In eerste instantie leek Oost-
Friesland een flinke aanwinst van grondgebied en belastinginkomsten. Daar stond tegenover
dat  Lodewijk nu de verantwoordelijkheid droeg voor de uitvoering van het  Continentale
Stelsel langs de uitgestrekte kust van de Schelde tot en met de Elbe, een nieuwe bron van
zorgen voor hem. Napoleon deed nooit iets zonder reden en dat bleek ook nu weer. In ruil
voor  het  verkregen  grondgebied  moest  het  Koninkrijk  Holland  de  stad  en  haven  van
Vlissingen, een grondgebied met een straal van achttienhonderd meter vanaf de wallen, aan
Frankrijk afstaan. Dijkonderhoud op Walcheren bleef echter voor rekening van Nederland. 

In de dagorder van 25 juni 1807 maakte Dumonceau aan de soldaten de details bekend van
de Franse overwinning van de slag bij Friedland van 14 juni. In verband met de aanhoudende
Engelse dreiging werden het 3e regiment jagers, het 6e en het 9e regiment linie-infanterie in
de loop van juni 1807 verplaatst naar Coevorden. De jagers werden in kleine dorpjes rond de
vesting ondergebracht. Met deze verplaatsing van de Hollandse troepen uit Noord-Duitsland
kon Dumonceau troepen zowel in Nederland als Noord-Duitsland relatief snel naar de kust
laten marcheren. Er bestond een klein risico dat de Engelsen Den Helder zouden aanvallen
en innemen. Vervolgens konden zij dan de rede van Texel innemen en dus ongehinderd de
Zuiderzee inzeilen en desgewenst elke stad daaromheen innemen. Volgens Dumonceau had
dat  echter  weinig  nut  voor  de  Engelsen.  'Zij  kunnen  ons  in  de  daad  veel  schade
toebrengen, maar wanneer dat in Holland geschied, ten welks hunne Zaken in Polen niet
herstellen.  Ik  veronderstel  in  ’t  tegendeel  dat  zij  hunne  landing  op  het  Eiland  Rugen
bewerkstelligen, en zig aldaar met de Zweden en Pruissen vereenigen'.198 Een aanval bleef
uit en daarom werden eind juni 1807 de jagers weer naar de Weser teruggeplaatst. Op 7 juli
1807 kwam echter het bericht dat opnieuw een grote Engelse vloot was uitgevaren met
bestemming Stralsund.199

Volgens  berichten  van  5  augustus  1807  was  een  Engelse  oorlogsvloot  van  twintig
schepen en 10.000 man soldaten op weg naar de Oostzee. Bovendien zouden 20.000 man
nog  aan  het  inschepen  zijn  om  naar  de  Franse  of  Nederlandse  kust  te  vertrekken.
Dumonceau hield het 3e regiment jagers en het 6e en 9e gereed, want hij meende dat het
om Zeeland kon gaan.  De jagers  en  andere  regimenten  konden in  zes  marsen  aan  de
Nederlandse grens zijn. Een Engelse brik 'de Archer' probeerde op de avond van 7 augustus
tot tweemaal toe bij Cuxhaven te landen. Ernstiger was dat de Engelsen op 16 augustus
1807 bij Kopenhagen landden en tussen 2 en 5 september Kopenhagen zwaar beschoten
vanaf Engelse kanonneerboten. De Denen capituleerden op 7 september 1807 en gaven
hun hele vloot en vlootvoorraden aan de Britten over. Na zes weken begonnen de Britse
troepen  Kopenhagen  te  verlaten.200 De  spanning  onder  de  Hollandse  troepen  bleef
onveranderd groot tot begin september omdat onduidelijk bleef of de omstandigheden bij
Kopenhagen een mars van Hollandse troepen naar Denemarken ten gevolg zou hebben.201

Vanaf medio augustus 1807 verbleven de jagers in Jeverland en Kniphausen om daar de
kust te bewaken en de orde te handhaven.202 Het 1e bataljon  verzamelde op 15 maart 1808

197 Volgens het traktaat van Parijs 11 nov. 1807 werden Oost-Friesland en Jeverland bij Groningen gevoegd.
198 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, Dumonceau aan maarschalk De Winter 22 juni 1807.
199 Op 16 juli 1807 werd aan de soldaten bekendgemaakt dat Napoleon en de Russische tsaar op 8 juli de 

vrede getekend hadden en op 10 juli 1807 een wapenstilstand met de koning van Zweden, gebeurtenissen 
die niet van invloed waren op de situatie van de jagers omdat de dreiging van de Engelsen niet afnam. 

200 Bjerg 2008, 1-13.
201 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, aan De Winter 19, 22 juni 1807, aan de koning 23 aug. 1807.
202 Wiarda 1817, Band 10, par. 1 tm 7, periode 1806-1813.
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te  Bremen waar  samen met  andere elitecompagnieën een erehaag gevormd werd op het
Domplein tot aan het hotel waar maarschalk Dumonceau zou arriveren, waar zij meer dan
twee uur op hem moesten wachten. Daarna mochten de jagers naar hun kwartieren waar zij
echter geen rust vonden omdat het regiment, volgens een hardnekkig gerucht, de volgende
dag naar  Hamburg zou vertrekken en vandaar  verder  oostelijk  om bij  la  Grande Armée
gevoegd te worden. Alles werd daarvoor in orde gebracht in de dagen die volgden, maar
geheel  onverwacht  kwam  op  19  maart  1808  de  order  om met  het  hele  regiment  naar
Nederland terug te  keren.203 Het vooruitzicht terug te keren naar  Nederland was zeer tot
ongenoegen van een groot aantal officieren die hun financiële situatie hadden verbeterd door
de  voorrechten  die  zij  genoten  in  Duitsland.  De  inkwartieringen  werden  beëindigd,  de
kustposities overgedragen aan andere eenheden, schoeisel en kleding moest op orde gebracht
worden voor de marsen en de kleine eenheden die her en der verspreid lagen werden weer
samengevoegd tot compagnieën en bataljons.204

Terugkeer naar Nederland, voorjaar 1808

Dumonceau had al op 7 maart 1808 van de minister van Oorlog vernomen dat een aantal
regimenten naar Nederland teruggehaald zou worden.205 Naast het 3e regiment jagers betrof
het de linie-infanterieregimenten 2, 3, 4 en 6. Dit gebeurde na herhaalde waarschuwingen van
koning Lodewijk aan zijn broer Napoleon, dat de Engelsen Nederland konden binnenvallen.
Na een herhaald betoog van Lodewijk over de kwetsbaarheid van de Nederlandse kust, met
name Zeeland, gaf Napoleon bevel om bij Antwerpen een Franse eenheid van 6500 man
samen te trekken die indien nodig naar Walcheren kon oprukken. Daarnaast zou bij Boulogne
een  Franse  brigade  van  3000  man  gereedstaan  om  ter  ondersteuning  naar  Holland  te
marcheren. Met de terugkeer van de helft van de Nederlandse troepen uit Duitsland wilde
Napoleon verder het beleid van zijn broer om de smokkel tegen te gaan kracht bij zetten.
Samen met het hier te lande verblijvende deel van het Nederlandse leger kon dan over ruim
20.000 man worden beschikt, een macht die groot genoeg was om met goed gevolg tegen
eventuele Engelse acties alsmede de smokkel op te treden. Een deel van deze troepen wilde
Napoleon op schepen onderbrengen.206  

Maarschalk Dumonceau droeg op 19 maart 1808 het bevel van de resterende Nederlandse
troepen  in  Noord-Duitsland  over  aan  luitenant-generaal  Gratien.  Middels  een  dagorder
bedankte Dumonceau de officieren en soldaten die zouden terugkeren naar Nederland voor
hun ijver en goede gedrag. Bij order van koning Lodewijk moesten in elke stad waar de jagers
overnachtten, de burgerwacht, het garnizoen en een delegatie van het gemeentebestuur voor
een passende ontvangst zorgen en de soldaten ontvangen met alle egards, inclusief een goede
maaltijd  en  een  halve  fles  wijn  de  man.  Dumonceau  vertrok  kort  daarna  en  reisde  via
Deventer naar Utrecht. Ernstig zieke jagers werden achtergelaten in Noord-Duitsland, onder
andere in het militair ziekenhuis te Norderham.207 

De drie bataljons jagers vertrokken met een dag tussenpoos.208 Het 1e bataljon ging op 20
maart 1808 als eerste op mars, het 3e bataljon vertrok de volgende dag en het 2e de dag

203 Stephenson 1825, I, 60, 61.
204 Stephenson 1825, I, 60, 61.
205 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 4, ing. Stukken, nr. 525, MvO aan Dumonceau 7 maart 1808.
206 Correspondance de Napoléon I, 1808, brieven 17 feb. 1808; Wuppermann 1913, 158; de Bas 1904, 539.
207 Dumonceau was op 29 maart te Deventer. De linie-infanterieregimenten marcheerden via Coevorden en 

omgeving waar ze onthaald werden op brood, kaas en bier. Deels gingen deze troepen daarna naar Groningen 
en deels naar het Kamp te Waalsdorp. Koch 1999, 32-35.

208 SD, Archief Franse Tijd, inv. nr. 51, 'Brieven aan het Stedelijk Bestuur 02021808-08051810', commissaris 
van Oorlog F. Roos vanuit Bremen 20 maart 1808.
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daarop.209 Na vijf dagen bereikte het 1e bataljon Ootmarsum waar Stephenson verblijf vond
in het kasteeltje. De jagers werden welkom geheten in het vaderland en presenteerden zich
eerst in carré op het plein. 's Avonds kregen de jagers goed te eten in hun kwartieren en de
officieren werden onthaald in het raadhuis. Op 26 maart moest het bataljon naar Almelo, een
mars van 4 uur, waar Stephenson bij 'de heer Kosters' verbleef. De volgende dag bereikte het
bataljon Deventer, op 28 maart Zutphen en op 29 maart Doesburg, waar het bataljon ook weer
goed werd onthaald'.210

Op het moment dat de Nederlandse jagers aanstalten maakten huiswaarts te keren, deed
een aantal Pruisen in Nederlandse dienst dat ook: zij deserteerden. Deze deserteurs waren
allen afkomstig van het 2e bataljon en niet van het grotendeels uit  Pruisen bestaande 3e
bataljon. Door de desertielijsten werd inzichtelijk op welke data en locaties het 2e bataljon
van de jagers onderweg verbleef.211 Het begaf zich op 15 maart  1808  op mars en moest
volgens order op 18 maart  aankomen te Oberneuland dat net ten oosten van Bremen ligt.
Deze  tocht  voerde  via Elsvlied,  Bardewisch en  Delmerhorst. Het  2e bataljon vertrok na
enkele dagen uit  Oberneuland naar Huchting en de volgende dag via  Wildeshausen naar
Cloppenburg. Op 26 maart marcheerde het bataljon van Haselünne naar Lingen.212

Het derde bataljon begaf zich 17 maart 1808 op mars en kwam op 20 maart aan te Bremen.
Dit bataljon verliet de omgeving van Bremen op 21 maart 1808. Het zou aanvankelijk naar
Zwolle gaan213, maar werd op 29 maart 1808 te Zutphen ondergebracht bij de burgers, waar
bij binnenkomst het carillon van de Wijnhuistoren speelde, de wimpels waren uitgestoken op
het stadhuis en de soldaten een maaltijd ontvingen met tweemaal zo veel vlees als normaal en
een halve fles wijn voor iedere soldaat.214

Bezetting van de Kleefse enclaves

Het 1e bataljon was op 12 maart 1808, dus al voor de terugkeer uit Duitsland, door de
minister van Oorlog aangewezen om te Doesburg onder het bevel van generaal Bonhomme
te dienen, teneinde de Kleefse enclaves namens de koning in bezit te nemen.215 Ten zuiden
en oosten van Arnhem lag een aantal  enclaves die behoorden tot het hertogdom Kleef:
Wehl, Lobith, Zevenaar, Duiven en, aan gene zijde van de Rijn, Huissen en Malburgen. De
overdracht van de enclaves aan het Koninkrijk Holland ging terug op een compensatie, die
Napoleon beloofde aan Nederland, voor het innemen van zuidelijke delen van Nederland,
waarover in 1802 een overeenkomst was gesloten, maar vervolgens na conflicten nog eens

209 Stephenson 1825, I, 60, 61. De marsen duurden vier tot zes uur per dag. Van Bremen komende hield het 1e
bataljon op 20 maart nachtkwartier te Wildeshausen waar Stephenson bij de burgemeester overnachtte. De 
volgende dag verbleef het bataljon te Kloppenburg en Stephenson overnachtte daar bij de 'Amptman'. Op 22 
maart werd naar Löningen gemarcheerd waar Stephenson bij een boer verbleef. De volgende dag begaf het 
bataljon zich naar Haselünne.  Bij de pastoor kreeg Stephenson een kamer toegewezen. Het bataljon bereikte 
op 24 maart Lingen waar Stephenson bij een 'beambte secretair' onderdak vond. Kolonel Vezier verliet deze 
dag het regiment wegens zijn overplaatsing naar het 9e regiment linie-infanterie. De officieren waren erg op 
hem gesteld. 

210 Stephenson 1825, I, 60-64.
211 Desertielijsten werden opgenomen in de Koninklijke Courant en verder in: NL-HaNA, 2.01.14.02, 

Oorlog, in gemeentearchieven als ingekomen stukken. Zie ook deel II, paragraaf desertie.
212 Frans Lodewich (*Berlijn) deserteerde  op 16 maart 1808 tijdens de mars van Elsvlied naar Bardewisch. 

David van Bouwelon (* Ossendrecht) deserteerde 18 maart tijdens de mars naar Delmerhorst uit zijn arrest. 
22 maart deserteerde uit het nachtkwartier te Huchtung bij Bremen Herman Bornstein (*Brieg, Silezië, 17 jr.).
23 maart, op mars van Wilshausen naar Cloppenburg, deserteerde Johan Frerik Franke (*Charlottenburg). Op 
26 maart deserteerden tijdens de mars van Haselünne naar Lingen Louis Genor, 29 jaar (* 'Kamersfoort in het
Westburgsche') en Siemon Fridell, (* Espheim).

213 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 4, nr. 525, brief MvO aan Dumonceau 7 maart 1808.
214 SZ, 001 OA Zutphen, inv. nr. 73, verbaal burgemeester 1808; inv. nr. 490, ingekomen stukken 1808. 
215 RAG, 172, familie archief Spaen van Biljoen, inv. nr. 0487, brief 12 maart 1808.
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vele jaren over heronderhandeld was.216   
Voor de bezetting van de enclaves had Bonhomme de beschikking over 23 officieren en

829 onderofficieren en jagers en 7 officieren en 94 onderofficieren en huzaren.217 Het 1e
bataljon marcheerde op 20 april 1808 van Doesburg naar Arnhem, een mars van drie en
een half uur. En de volgende morgen marcheerde het Zevenaar binnen, na een korte stop
om de manschappen tijd te geven zich even op te knappen.218 

De jagers waren om verschillende redenen in groten getale aanwezig, want het was een
belangrijke ceremonie om namens de koning de enclaves in bezit  te nemen. Maar hun
aanwezigheid was ook gewenst ter handhaving van de orde. Immers, de lokale bestuurders
werden ontslagen van de eed die zij afgelegd hadden en moesten een nieuwe eed zweren.
Verder moest de bevolking torenhoge belastingen accepteren, zoals ook in Oost-Friesland
het geval was.219

Een klein deel van het 1e bataljon marcheerde van Arnhem richting Huissen. 230 jagers
en 50 huzaren verzamelden zich rond tien uur bij het Malburgse veer waar de magistraat en
de  schutterij  van  Huissen  stonden  opgesteld  ter  verwelkoming.  Na  de  overtocht
marcheerden de jagers naar Huissen waar de proclamatie werd voorgelezen die met gejuich
werd  ontvangen  door  de  bevolking.  Van  de  Huissense  bevolking  werd  een
vriendschappelijke houding jegens de troepen verwacht.220

Opgewacht door het gemeentebestuur. en onder gelui van de stadsklokken naderde de
hoofdmacht van de jagers Zevenaar. Burgemeester Büdiger ging hen voor naar het huis van
baron van Voorst waar generaal Bonhomme verwacht werd. Voor het huis was een ereboog
opgericht. De jagers plaatsten zich in een dubbele rij van het huis tot aan de poort waar de
landdrost en Bonhomme moesten binnenkomen. Na ongeveer twee uur te hebben gewacht,
kwam  Bonhomme  aangereden  en  zodra  de  inwoners  dat  zagen  begonnen  zij  uit
'doppelhaaken en jagtgeweeren' te vuren.221 Bonhomme en de landdrost stapten bij het huis
van baron van Voorst af. Daarna kregen de jagers order om de hun aangewezen locaties te
betrekken. De karabiniers en voltigeurs bleven bij  de staf te Zevenaar waar tevens een
detachement huzaren bleef. Rond het middaguur verzamelden de elitecompagnieën zich bij
het raadhuis waar het gemeentebestuur de eed aflegde. Na een salvo van 21 schoten werd
vervolgens de proclamatie aan de bewoners voorgelezen en daarna werd het Nederlandse
wapen voor  het  stadhuis  geplaatst.  Alle  officieren  waren 's  avond voor  een  groots  bal
uitgenodigd dat tot de volgende morgen duurde. De officieren amuseerden zich op het feest
en maakten veel nieuwe vrienden, aldus Stephenson. Het ongenoegen was dan ook groot
toen  zij  op  11  mei  de  marsorder  ontvingen  om  met  het  bataljon  naar  Arnhem  te
marcheren.222 

Zevenaar had geen kazernes, vandaar dat inkwartiering nodig was. Dat werd door de

216 Smit 1975, 29-42 (38).
217 RAG, 172, Spaen van Biljoen, inv. nr. 0487, brief Doesburg 13 april 1808 Bonhomme aan commissaris 

der Koning van Spaen van Biljoen. 
218 Stephenson 1825, I, 64, 65.
219 Joor 2000, 794-807, maakt geen melding van onrust, opruiing of onwilligheid in de Kleefse enclaves t.a.v.

de hoge belastingen, wel was het wat onrustig te Huissen op 8, 29 juni en 23 aug. 1809 i.v.m. 
gemeentelijk gezag en de douanerechten.  

220 Smit 1975, 73, 75-88; Toen de bij de bevolking ondergebrachte huzaren op 7 juni 1808 Huissen weer 
verlieten werd ritmeester van Spaen bedankt voor de goede orde die hij onder zijn manschappen had 
gehouden.  Afschrift van magistraat Pilgrim en Berning, opgemaakt te Huissen 7 juni 1808. Het oud-
archief van Huissen bevat verder geen stukken uit de tijd van de overdracht van de Kleefse enclaves.

221 Een doppelhaak was een 17e eeuws Duits geweer van ongeveer 228 centimeter lang, een kaliber van 27 
mm en een gewicht van wel 19 kilo die alleen ondersteund door een houten schraag of rustend op een 
muur af te vuren was.

222 Stephenson 1825, I, 64, 65; Koninklijke Courant, dinsdag 26 april 1808;  Ook zijn er beschrijvingen in 
het RAG en in Duitse archieven, zie voor die bronnen: Smit 1975, 145, voetnoot 12-15.
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bevolking als een heuse bezetting ervaren want Zevenaar telde in die tijd nauwelijks meer
inwoners dan er jagers en huzaren in het stadje waren. De burgers van Zevenaar en de
omringende dorpen lieten er dan ook geen traan om toen de meeste jagers Zevenaar en
omstreken op 12 mei 1808 verlieten en naar Arnhem vertrokken. Nadien verbleven er per
week  tussen  de  vijf  en  twintig  militairen  te  Zevenaar.  Het  inkwartieringsregister  van
Zevenaar uit 1808 is een fraai boekje. Er worden enkele tientallen namen van burgers in
genoemd bij wie per keer één militair ingekwartierd werd.  Elke 8 of 14 dagen werd van
locatie gewisseld zodat de last der inkwartiering gelijkelijk verdeeld werd over de burgers
van Zevenaar.223 Koning Lodewijk bezocht Zevenaar op zondag 26 juni 1808, waar hij op
de  markt  een  uitbundige  ontvangst  kreeg.  Hij  schonk  2000  gulden  om  een  nieuw
gemeentehuis te bouwen.

Op het brood na leefden de jagers op kosten van de ingezetenen van Zevenaar. Het
gemeentebestuur  voorzag hen van turven en  kaarsen.224 Er waren enkele  klachten over
individuele  jagers,  die  gevoed  werden  door  een  algemeen  ongenoegen  tegen  de
inkwartiering.  Maar  er  waren  ook enkele  serieuze  incidenten.  De jager  Coudron werd
gearresteerd en onder escorte naar Doesburg vervoerd, waar hij werd veroordeeld wegens
diefstal, onder andere van een horloge van een burger uit Zevenaar.225 Op 9 september 1808
was op order van luitenant van Gorkum de jager Van der Linden uit de wacht van korporaal P.
Snuerbroy ontslagen. De jager werd door korporaal J. Oostrien naar de provoost gebracht
omdat bij  de wacht een bezem, twaalf  ruiten,  een blaker,  een snuiter en een kachel met
toebehoren ontbraken.226

Welgestelde  burgers  van  Zevenaar  wilden  liefst  uitsluitend  officieren  ingekwartierd
krijgen, maar kregen ook gewone jagers in huis. Daags voor het vertrek van de jagers uit
Zevenaar  uitten  enkelen  hun ongenoegen  over  de  toegewezen  jagers  in  brieven.227 De

223 SALD, OA Zevenaar, inv. nr. 1174, inkwartieringsregister, opgesteld in afwisselend Duits en Nederlands, 
zoals in het oud-archief van Zevenaar tot 1815 waar Duits, Nederlands en Frans elkaar afwisselen. 
Behalve jagers lagen er op 11 juni 1808 vijf grensjagers. Deze grensjagers maakten deel uit van drie 
escouades grensjagers die sinds 8 juni 1808 afwisselend verbleven te Heumen, Millingen, Pannerden en 
Aertdt (Ressort Nijmegen) en een escouade te Beek (Ressort Zutphen). Een escouade is een kleine 
eenheid van 8 tot 12 soldaten onder leiding van een korporaal.

224 SALD, OA Zevenaar, inv. nr. 1175, brieven van luit. Van Gorkum aan de burgemeester 15 en 26 sept. 1808. 
Luit. Van Gorkum verklaarde op 26 sept. 1808 dat in juni en juli dagelijks twee kaarsen en zes turven aan de 
wacht geleverd waren en voor aug. 2 kaarsen en tien turven. In sept. 1808 werden er dagelijks vier kaarsen en 
vijftien turven geleverd voor een wacht die bestond uit een korporaal en drie jagers.  Overzicht inkwartiering 
jagers te Zevenaar aug. en sept. 1808. 12 aug.: 1 officier, 1 korp., 3-5 soldaten, steeds voor 8 dagen. 17 aug.: 2
jagers en 1 serg., voor een middag en een nacht. 26 aug.: luit. Van Gorkum, 1 korp., 1 tamboer, 16 jagers en 
'ene vrouw'. Vrijdag 9 sept.: luit. Van Gorkum, 2 korporaals, 15 jagers en een vrouw. 22 sept.: 5 jagers. 23 
sept., 2 jagers. Vrijdag 23 sept.: luit. Van Gorkum + 19 jagers. 25 sept.: 'voor eene Nagt'. 14 jagers.

225 SALD, OA Zevenaar, inv. nr. 1175, brief Doesburg 23 aug. 1808, majoor Noot aan de burgemeester van 
Zevenaar. Er waren o.a. op 13 juli klachten over jagers.

226 SALD, OA Zevenaar, inv. nr. 1175, ingekomen brieven, korporaal P. Snuerbroy, Extra Rapport van de 
Wagt te Zevenaer, den 9 September 1808.

227 A.H. Heijen schreef op 23 sept. 1808 aan de burgemeester 'vernoomen hebbende als dat het Bieljet soude 
verandert zijn op mijne inquatiering, zat inplats van het Corporael Jongetie eene andere Jager soude 
koomen, hadde ik dat vroeg tijdig geweeten als dan hadde ik deese bestaeijt. Maer gepasseerde dinsdag doen 
wij samen van elkandere ons afscheijt geneemen hebbe, heeft UWEd. nog teegens mijn geseijt ik sal UE het 
Jongetie schicken naest vermeldinge van seer vrindelijcke complimenten blijve ik met alle Hoog agtingen'. 
Jonkheer E. van Nispen schreef dezelfde dag: 'Mijn Heer ! Op 't oogenblik te huis koomende (Huis Zevenaar) 
verneem ik met verwondering dat ik weder een jaager heb. En zo daar morgen geen andere inrigting wordt in
getroffen, zal ik mij wel weeten te adresseeren. Het repliek van de burgemeester: 'Mijn Heer! In de 
Magistrats Sessie, waerin de Inquarteering gereguleerd is, is voor billijk geoordeelt, dat den eene jaager, 
nog eene tour /:14 daegen:/ op t Huijs Zevenaer moest blijven, indien UwEd zullen in langen tijd geen 
Inquarteering teegen de overige Ingeseetene gehad hebben. Van Nispen op 24 sept. 1808: 'Zo het waar is, 
dat de andere dikwijlere inquarteering gehad hebben, als ik, zo had men mij de inquateering op mijn beurt 
moeten houden, en niet langen tijd naderhand, waartoe nog burgemeester nog magistraat sessie beregt is, en 
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ingezetenen hoefden zich helemaal niet meer zo druk te maken want op 21 september 1808
werd order gegeven dat de detachementen te Zevenaar en op de dorpen naar het depot te
Doesburg werden teruggehaald. Dat was vooral te danken aan de stappen die de burgemeester
had genomen. Hij was op 6 september in de pen geklommen en schreef een gemotiveerde
brief aan de landdrost om de inkwartiering direct te beëindigen. Hij beriep zich daarbij op
twee zaken. De ingezetenen van Zevenaar wilden de vrijheid  genieten zoals alle trouwe
onderdanen in andere Hollandse steden en niet beschouwd blijven worden als buitenlands
bezet gebied.228 Daarnaast verwees de burgemeester naar het koninklijk besluit van 7 mei
1808 dat  'wanneer de in te kwartieren Personen [...] elders in Logementen of op andere
bekwaame plaatsen, convenabel zullen kunnen worden gehuisvest, zoo veel doenlijk, van
de  dadelijke  Inkwartiering  [...]  zullen  worden  verschoont.' Zevenaar  had  geen  andere
voorzieningen dan inkwartiering, maar Doesburg wél.229 De minister nam uiteindelijk op
17 september 1808 een besluit waarbij niet alleen de inkwartiering te Zevenaar beëindigd
werd, maar ook vergelijkbare inkwartieringen in de rest van Gelderland, in Overijssel en in
Drenthe.230 De  jagers  verlieten  Zevenaar  op  26  september  en  marcheerden  naar
Doesburg.231

Fort Geldersoord

Toen het 1e bataljon in de vroege morgen van 21 april 1808 van Arnhem naar Zevenaar
marcheerde om deze Kleefse enclave in te nemen, passeerde het bij Westervoort de grens
tussen het koninkrijk Holland en Pruisen. En precies aan deze grens lag een fortificatie,
fort Geldersoord. Sinds 1629 lagen er in dit gebied veel verdedigingswerken, maar fort
Geldersoord werd pas in de jaren 1741 en 1742 aangelegd. Het beschermde de inlaatsluis
die  vanaf  het  Pannerdens  kanaal  het  gebied  tussen  Westervoort  en  Doesburg  kon
inunderen.232 Voorafgaande aan de inval in Duitsland had koning Lodewijk een groot aantal
maatregelen genomen. Een van die maatregelen was het versterken van een aantal forten
aan  de  oostgrens,  waaronder  fort  Geldersoord,  met  het  oog  op  een  onverwachte
tegenaanval  van de Pruisen.  Luitenant-kolonel  Henri  Bazile  baron Von Baermaijer van
Barienkhoven  (1754-1820)  werd  aangesteld  als  commandant  van  het  fort  en  een
detachement jagers dat van medio 1806 tot september 1808 in het fort verbleef. 

Deze jagers waren de laatste militaire bewoners van fort Geldersoord, bewoners onder
de bezielende leiding van kolonel Von Baermaijer. Met de aanvaarding van zijn functie
kreeg hij  het  beheer  over  een  vervallen  erfenis.  Maar  hij  keek daar  doorheen,  zag  de
potentie van het fort,  zíjn fort. Met verve zette hij zich aan zijn taak: verdediging van de
Nederlandse oostgrens en de renovatie van het vervallen fort om het voor die functie weer
geschikt te  maken.  Het  belangrijkste  wapen en instrument waarmee hij  ten strijde trok
tegen iedereen die hem dwarszat in het bereiken van zijn doelen, was zijn pen. Hij schreef
beeldend wat er rond het herstel van het fort allemaal gebeurde en zo gaf hij ons ruim

overigens is het mij om deese 14 daagen niet de moeijte waard om er met Ued: meerere woorden over te 
verliezen'.

228 SALD, OA Zevenaar, inv. nr. 1175, brief 6 sept. 1808 de burgemeester van Zevenaar aan de landdrost.
229 Het verbaal van de landdrost van zaterdag 13 mei 1808, aan onder anderen de burgemeester en Rigter van

Zevenaar, verwijst naar het KB van 7 mei 1808.
230 SALD, OA Zevenaar, inv. nr. 1175, ingekomen brieven, landdrost aan de burgemeester van Zevenaar, 

Arnhem wo. 21 sept. 1808. Rieksen, E.J., 'Soldaten uit Duiven, Groessen en Loo tussen 1805 en 1814', 
lezing 16 nov. 2012 gehouden op Symposium 200 jaar Duiven.

231 SALD, OA Zevenaar, inv. nr. 1175, Overzichten inkwartiering, brieven van luit. Van Gorkum aan de 
burgemeester 15 en 26 sept. 1808. In de marge van de inkwartieringsstaat van 23 sept. staat: 'NB. Deese 
Inquarteering is 26 sept 1808 's morgens 8 Uuren van hier weeder naar Doesburg vertrokken, dus deese 
Ingeseetenen voor deese Reis in plaats van 14 Daegen, dezelve maar 2 a 3 Daegen gehad hebben.' 

232 Smit, Zweers 2010. 
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tweehonderd jaar na dato een alleraardigst  beeld van de omstandigheden waaronder de
laatste bewoners op het fort Geldersoord verbleven.  

Afbeelding 4. De kazerne en het wachtgebouw op het bastion van fort Geldersoord 233

Het lijkt misschien onbeduidend dat er van enkele tientallen jagers bekend is dat zij twee
jaar op een tochtig, koud en beschimmeld fort dienden waar veel kapot en afwezig was en
aan alles gebrek bestond. Het was wellicht ook maar het beste dat zij de laatste bewoners
waren, waarna de sloop van het fort niet snel genoeg kon beginnen. Van alle bezettingen,
die  er  vanaf  1742 toch onregelmatig geweest  moeten zijn  op het  fort,  is  tot  op heden
nauwelijks iets bekend. 

Toen koning Lodewijk in de zomer van 1808 fort Geldersoord bezocht merkte hij op dat
er geen kanon te vinden was. Was het niet prachtig geweest de koning met een eresaluut te
begroeten? Beschaamd schreef de commandant van het fort daags na het koninklijk bezoek
een brief naar de minister van Oorlog met een vurig pleidooi om hem toch vooral een
kanon  te  bezorgen.  Het  kanon  kwam  er  niet  en  dit  was  symptomatisch  voor  de
geschiedenis van het fort.234 

De werkzaamheden van de jagers op dit fort betroffen veel routinematige aspecten van
het krijgsvak zoals oefenen, wachtlopen en voorkomen dat  het fort  achter  hun rug om
geplunderd werd. Overleven op het fort was een kunst. De kazerne tochtte, lekte en was
brandgevaarlijk. De voedselvoorziening liet te wensen over getuige het groot aantal keren
dat  de  commandant  het  brood  moest  afkeuren.  Vlees  bedierf  in  de  zomer,  aardappels
bevroren in de winter. Leveranties waren moeilijk en gedurende de wintermaanden soms
zelfs  geheel  onmogelijk  bij  hoog  water,  ijsgang  en  onbegaanbare  wegen.  Tot  de
werkzaamheden van de jagers hoorden ook het kloppen en vegen van de schoorstenen die
in  elke  kamer  aanwezig  was.  Tijdens  het  verblijf  van  de  jagers  werden  er  veel
verbeteringen  aan  het  fort  uitgevoerd.  Het  is  zeer  waarschijnlijk  dat  jagers  hand-en-
spandiensten hebben verleend bij het sjouwen van balken voor de brug en de palissaden en
het verrichten van grondwerk aan de versterkingen.

Omdat  het  zijn  strategische waarde had verloren met  de overdracht  van  de Kleefse
enclaves en vanwege de slechte leefomstandigheden op het in slechte staat verkerende fort
besloot de minister van Oorlog op 3 augustus 1808 om het garnizoen op te heffen. Er
verbleven op dat moment nog 31 jagers in het fort. De jagers moesten terug naar het depot
in Doesburg en alles wat loszat, zoals tafels, banken, kruiwagens, moest met het oog op
diefstal naar het Doesburgse magazijn. Het fort werd op 11 augustus verlaten en de jagers
keerden naar het depot in Doesburg terug. Om te voorkomen dat de rijkskribben langs de
Rijn en de sluisdeuren, net als twee jaar eerder toen het leeg stond,  'door de veele arme
luijden,  en  stoute  landlopers  waarvan  hier  de  environs  krielen',  gestolen  en  gesloopt

233 Met dank aan de Historische Kring van Westervoort. Herkomst tekening onbekend.
234 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1045, brieven juli, aug., sept. 1808, Fortresse Geldersoort 31 juli 

1808.
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zouden worden, 'als of de Forteresse door den Vijand was gesloopt', werden voorlopig  een
sergeant, een korporaal en zeven tot negen jagers op het fort gelaten.235 Het fort werd in
1809 uit het militaire beheer gehaald en aan waterstaat overgedragen. Nadat het Congres
van Wenen bij  ondertekening van 9 juni 1815 de overdracht van Huissen, Zevenaar en
Duiven aan Nederland bekrachtigde, was er voor het fort geen toekomst meer en werd het
uiteindelijk na 1821 gesloopt.236

Geheime missie op Texel, zomer 1808

Napoleon  gaf  in  februari  1808  aan  dat  er  schepen  met  soldaten  bij  Texel  en  andere
kustplaatsen voor anker  gelegd moesten worden. De gedachte daarachter was dat waar
Napoleon troepen verzamelde op schepen, de Engelsen daar tegenover een blokkade met
troepen op schepen zouden plaatsen. Die Engelse troepen konden ze dan tenminste niet
ergens anders aan land zetten.237  

De jagers moesten na hun terugkeer uit Duitsland bijdragen aan de bewaking van de
Nederlandse kustlijn. Op last  van Napoleon werden daartoe twee detachementen jagers
geplaatst op Texel.238 Gezonde vrijgezelle jagers werden tijdelijk ingedeeld bij de marine.239

De reden dat de jagers vrijgezel moesten zijn, was dat ze dan gemotiveerder waren voor dit
avontuur  en  er  minder  reden  was  om te  deserteren.  Om desertie  te  voorkomen,  werd
geheim gehouden dat de mannen scheep zouden gaan. 

Op 12 april 1808 werden geheime orders gegeven dat 350 soldaten en officieren van het
2e bataljon van het  5e regiment  linie-infanterie  en 250 jagers en officieren van het  3e
regiment  jagers  op  oorlogsschepen  zouden  worden  gelegerd.  De  soldaten  van  het  5e
zouden  naar  Goedereede  op  Goeree-Overflakkee  gaan,  de  jagers  naar  de  haven  bij
Oudeschild op Texel, gelegerd op het ten zuiden van de haven gelegen Fort de Schans.240 

Elk  detachement  jagers  bestond  uit  1  sergeant-majoor,  6  sergeanten,  1  foerier,  12
korporaals, 2 tamboers en 103 jagers, totaal 125 man, onder bevel van een kapitein, een
eerste en een tweede luitenant.241 De twee detachementen marcheerden op 10 mei 1808
Deventer  uit,  op weg naar  Zwolle  waar  drie  schepen klaarlagen om hen naar  Texel  te
varen.  Aan boord was voldoende stro, eten en drinken (kaas en bier in plaats van vlees)
gebracht voor vier dagen. 

Na de tocht verbleven de jagers enkele weken op fort de Schans. De kazernes binnen de

235 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1045, brieven juli, aug., sept. 1808,  Geldersoord 7 aug. 1808; inv.
nr. 1060, brieven okt. 1808, MvO 12 aug. 1808. ' Rapport van de gegevene orders tot het intrekken van 
het Detachement te Geldersoord.- alsmede over 't opzenden der Rijksgoederen en Localen Situatie, brief 
majoor Noot Doesburg 10 aug. 1808. 

236 Smit, Zweers 2010, 68. De uitwerking van fort Geldersoord en de laatste bewoners volgt in een aparte 
publicatie: Rieksen, E.J., Fort Geldersoord, de laatste bewoners (In voorbereiding).

237 Correspondance de Napoleon 1808, Parijs 7 feb. 1808 aan Lodewijk Napoleon.
238 In de jaren 1797 en 1805 werden er ook jagers en soldaten van andere regimenten op Texel op boten 

geplaatst. Koning Lodewijk Napoleon versterkte de marine tevens door deserteurs gratie te verlenen en 
hen ter compensatie van die gratie op de vloot te plaatsen. Het is natuurlijk minder makkelijk om van een 
schip te deserteren.

239 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1415, geheime verbalen 1808, decreet 6 april 1808. De minister 
schreef onder andere: 'De reductie van uw onderhebbend Regiment op twee Battaillons, stelt u in het 
geval van vele overcomplete onder-officiers te hebben, die gevoeglijk bij deze detachementen hunne 
plaats kunnen vinden. Ten aanzien der Jagers, zie ik dat het getal der in de rubriek gebrekkige en 
ongeschikte genoteerde zeer groot is. Ik autorisere u om die gene die volstrekt gebrekkig en onbekwaam 
voor den dienst zijn, te pasporteren, maar de overige, namentlijk die minder tot den landdienst dan tot 
zodanigen dienst waar eene zeer stricte discipline kan worden uitgeoefend, geschikt zijn, te behouden, en 
onder de bovenstaande detachementen te compprehenderen.

240 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1415, Geheime Verbalen 1808, brief MvO 12 april 1808.
241 RAO-HCO, GA Zwolle,  AAZ 01, inv. nr. 587, Ingekomen brieven vanaf 5 feb. 1808, majoor Noot aan 

gemeentebestuur Zwolle 10 mei 1808.
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Schans bestonden uit  twee stenen blokhuizen.  Tegen het  oostelijke blok was een houten
paardenstal aangebouwd. Ieder blok was 135 voet lang en 26 voet breed. De hoogte van de
benedenverdieping was 9½ voet en van de bovenverdieping 8 voet. De kazernes waren oude
gebouwen maar in 1807 nog in bewoonbare staat. Zij waren verdeeld in kamers van bijna 13
voet in het vierkant, ieder geschikt voor vier man en voorzien van twee bedsteden en een
schoorsteen.242 De vertrekken aan het einde van de kazernes waren voor de officieren.

Afbeelding 5. Gezicht op de Oude Schans te Texel, ca. 1780 243

Aan de noordkant van het oostelijke blok was de commandantswoning en vier kamers voor
officieren. In 1807 waren drie van die kamers verhuurd aan C. Schut die daarvoor het fort
schoonhield. In totaal telde de kazerne 80 kamers waarin 320 man gehuisvest konden worden.
Drie kamers waren door Schut in gebruik, zestien waren bestemd voor de commandant, de
officieren en de onderofficieren, twee voor de wacht en een voor de provoost, zodat er 58
kamers  overbleven  voor  232  soldaten.  De  stalling  was  geschikt  voor  vier  paarden.
Kapstokken, broodplanken en wapenzakken waren in deze kazernes niet aanwezig.244

Het geschut van Den Helder en dat van fort De Schans bestreken het Marsdiep en waren
van groot militair belang. Napoleon noemde Den Helder (evenals Hameln!) het Gibraltar van
het Noorden. Met de sluis nabij het fort kon het laaggelegen land geïnundeerd worden.245 

Willem van Oranje had fort De Schans in 1572 laten aanleggen om schepen die voor de
rede  van  Texel  lagen  te  beschermen.  De  locatie  werd  mede  bepaald  door  de  goede
waterputten uit het Hoge Berg gebied bij Oudeschild, waar een heuvel van keileem met zand
eronder regenwater filtert. Het water was zuiver, had een hoog ijzergehalte, smaakte goed en
werd verkocht aan de stad Amsterdam en aan schepen die naar Oost-Indië gingen.246 

Tot hun grote schrik en ongenoegen werden de jagers vanaf 1 juli van de Oude Schans
op de schepen de Zoutman en de Kroonprins ondergebracht, onder bevel van kapitein van
Kleist.247 Eind september 1808 werden de jagers op de schepen afgelost door soldaten van
het 4e regiment linie-infanterie die daarvoor in Den Haag waren opgeleid. 79 jagers van de
twee detachementen gingen na beëindiging van de Texelse missie over naar de marine, op
een moment  dat  het  jagerregiment  ingekrompen werd.  Hoewel  het  onmogelijk  leek  te
deserteren van boten en een eiland, slaagden vier jagers er toch in. Dertig man waren ziek
in  het  hospitaal  te  Enkhuizen  achtergebleven.  Zes officieren  en  132  jagers  en
onderofficieren marcheerden op 12 oktober 1808 Doesburg binnen.248 De jagers van de

242 De daken waren , voor zover ze de bovenste kamers bedekten, beschoten. De zolders waren onbewoonbaar.
243 Onbekende herkomst, afbeelding uit Jaarboek Monumentenzorg 2004. Op weerstand gebouwd. 

Verdedigingslinies als militair erfgoed (2004) 22.
244 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1049, verslag kapt. van Dijk, 7 dec.1807; Berg 2011, 237-244.
245 Tongeren 2010. Carmiggelt 1998. Jansen, zonder jaartal. Napoleon wijzigde het fort ingrijpend tussen 1810 

en 1812. In 1812 en 1813 werden er mannen uit het hele land gelegerd die het regiment Texel vormden, 
waarvan Napoleon in 1813 nog gebruik zou maken in zijn strijd tegen de geallieerden in Duitsland.

246 Uit het feit dat admiraal Tromp er regelmatig krijgsraad hield, blijkt dat het fort van belang was.
247 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 037 B; inv. nr.1415, Geheime Verbalen 1808, brief MvO 12 april 

1808.
248 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1060, oktober 1808, brief H. Noot, Doesburg 15 okt. 1808. Zie 
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detachementen  werden  doorgestuurd  naar  de  veldbataljons  die  grotendeels  ziek  in  de
hospitalen in Bergen op Zoom, Brussen en Gent lagen.

Reorganisaties te Den Haag

Kort nadat de bataljons uit Duitsland arriveerden in Deventer, Zutphen en Doesburg kreeg
het regiment een nieuwe commandant, kolonel Gijsbert Marinus Cort Heijligers van het
garderegiment grenadiers. Hij verving kolonel Vezier die op 24 maart was overgeplaatst
naar het 9e regiment linie-infanterie. Allereerst liet Cort Heijligers elk bataljon de revue
passeren en de handgrepen verrichten, waar hij erg tevreden over was. Kennelijk waren de
bataljons  weer  in  goede  conditie  na  hun  terugkeer  uit  Duitsland.  De  veldbataljons
ontvingen op 11 mei 1808 order om van Deventer, Zutphen, Doesburg en Zevenaar naar
Arnhem te marcheren.249

Vanaf  Arnhem  moest  elk  bataljon  voor  zich  naar  Den  Haag  marcheren.  Adjudant
Stephenson beschreef de marsen van het 1e bataljon naar Den Haag in zijn dagboek. Op 13
mei  ging  het  bataljon  naar  Wageningen  in  vier  uur  waar  Stephenson  bij  een  bejaarde
weduwe logeerde. Te Wageningen hield kolonel Cort Heijligers theorie met de officieren
en na de  maaltijd  volgde  nog drie  uur  tot  in  de  kleinste  details  het  exerceren  met  de
onderofficieren. De volgende dag marcheerde het bataljon in vier uur naar Leersum, een
zeer onbeduidend dorp volgens Stephenson. Hij logeerde met zijn adjudant bij een bakker
en vond het een zeer slecht logeeradres.

De 15e mei ging het in vijf uur naar Utrecht. Op de Neude bewonderden officieren van
de garde het bataljon en gaven aan een aantal goede manschappen te komen uitkiezen.250

Apotheker Keetell, die alle militaire bewegingen in de stad bijhield, zag tussen 15 en 19
mei het 'derde bataillon jagers' [waarschijnlijk bedoelde hij regiment] op doorreis in de
stad  Utrecht.251  Op 16 mei  volgde  een  mars  naar  Gouda.  Stephenson vond een  goede
logeerplek  bij  een  dokter  op  de  markt.  Het  was  zo  warm  en  drukkend  dat  veel
manschappen tijdens de mars onwel werden en flauwvielen. 

Het 1e bataljon marcheerde op 17 mei naar Den Haag waar Stephenson logeerde in de
Marechal de Turema (de Turenne). Het 2e bataljon kwam al vóór het 1e bataljon aan. Zij
werden  ondergebracht  in  de  grote  kazerne  aan  het  Westeinde,  waar  alles  reeds  voor
ontvangst  van de manschappen in gereedschap was gebracht.  Uit  de drie veldbataljons
werden  er  twee  gevormd  en  het  aangepaste  reglement  van  de  inwendige  dienst  werd
ingevoerd.  Veel  tijd  kregen  de  jagers  daar  niet  voor  want  zij  moesten  het  Kamp  bij
Waalsdorp betrekken, waar kolonel Chassé commandant was van 2 mei tot 21 augustus
1808.

De twee veldbataljons stonden op 20 mei 1808 's morgens om tien uur op het Malieveld
gereed voor  een  inspectie  door  maarschalk  Philip  Julius  van Zuylen  van Nijeveld.  Na
inspectie gaf de kolonel bevel een kring te formeren. Hierna traden de vaandelpelotons met
de  vaandels  naar  voren.  De  bataljonscommandanten  namen  het  vaandel  over  van  de
vaandeldrager en plaatsten zich achter kolonel Cort Heijligers die tegenover de maarschalk
stond. Elk vaandel werd door de kolonel overgegeven waarna de maarschalk er 'cravatten'
aan  vastmaakte.  Daarna  lichtte  de  maarschalk  toe  dat  de  vaandels  –  en  daarmee  de
bataljons – deze versierselen ontvingen als blijk van tevredenheid over hun gedrag tijdens

voor het verloop bij beide detachementen bijlage II.6.
249 Op 12 mei 1808 verzamelden de drie veldbataljons te Arnhem waar kolonel Cort Heijligers nogmaals 

revue afnam. Hij complimenteerde kolonel Wagner van het 1e bataljon met de goede revue en hoe 
verzorgd het bataljon er uitzag. Stephenson 1825, II, 63-64 

250 Stephenson 1825, II, 63-66.
251 Keetell 1905, 181-211 (1808, 1e vervolg).
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de veldtocht in Duitsland. De kolonel bedankte de maarschalk waarna de kring zich opende
en het  regiment  voor  de  maarschalk  defileerde.  Na vertrek  van de  maarschalk  liet  de
kolonel carré vormen en spoorde het regiment aan om nog verder de achting van de koning
te verwerven. Deze onderscheiding moest een aansporing zijn opdat soldaten nooit van hun
plicht af zouden wijken. Hiermee was de plechtigheid tot een einde gekomen. Het regiment
marcheerde naar de kazerne waar het ervan verwittigd werd dat het binnen enkele dagen
opnieuw zou marcheren en dat het daarvoor de nodige maatregelen moest nemen.252 Welke
locatie dat was, werd aan de jagers niet direct bekendgemaakt.

Inzet van de twee veldbataljons op Zuid-Beveland en Cadzand

'Ne désorganisez pas vos troupes. Vous êtes trop inconstant'. Napoleon drong er op 26
februari  1808  bij  zijn  broer  Lodewijk  op  aan  meer  troepen  te  organiseren  voor  de
kustverdediging en als onderdeel daarvan in de loop van mei een divisie op Walcheren te
plaatsen. Op 15 mei 1808 gaf Napoleon nadrukkelijk order aan Lodewijk om troepen op
Walcheren en Cadzand te plaatsen.253 Cadzand was Frans gebied daar het, deel uitmakend
van voormalig Staats-Vlaanderen, per 1 oktober 1795 was ingelijfd bij Frankrijk.

De jagers marcheerden op 23 mei naar Charlois, een mars van vier uur, waar adjudant
Stephenson  bij  de  burgemeester  logeerde.  De  volgende  dag  ging  het  in  vijf  uur  naar
Willemstad. Door nalatigheid van een schipper arriveerden honderd jagers drie uur te laat.
Stephenson  logeerde  in  het  schippershuis.  25  mei  was  een  hete  dag  en  de  jagers
marcheerden in zeven uur naar Bergen op Zoom. Zij waren na de overvaarten en de hitte
erg  vermoeid.  Bij  aankomst  op  de  grote  markt  liet  brigadier  Pitcairn  de  jagers  nog
tweemaal defileren wat volgens Stephenson niet van harte ging en door de jagers zelfs als
ongepast werd ervaren. In groepjes van veertig tot vijftig man werden de jagers in kleine
kazernes of passantenhuizen ondergebracht. Deze gebouwen waren particulier eigendom,
meestal van herbergiers, wat voor de ordehandhaving onder de soldaten nadelig was. 

Generaal Vichery, die het bevel over Zuid-Beveland voerde, gaf op 26 mei de order dat
de jagers naar Zuid-Beveland zouden gaan.254 De volgende dag werden zij in alle vroegte
ingescheept en met een gunstige wind voeren ze de Oosterschelde over naar Yerzekendam.
Na  een  mars  van  een  uur  werden  de  jagers  onder  slechte  omstandigheden  te  Goes
ingekwartierd. Zodra het 2e bataljon op 30 mei arriveerde, verliet het 1e bataljon Goes
terstond om kantonnementen langs de kust te bezetten. De staf en de elitecompagnieën
verbleven te Heinkenszand.

Het  1e  bataljon  marcheerde  op  3  juni  naar  Ovezande  waar  Stephenson  bij  de
gemeentesecretaris  van  het  dorp  een  goed  onderkomen  vond.  De  jagers  verbleven  in
schuren  waar  zij  op  stro  sliepen.  De  officieren  hielden  zo  veel  mogelijk  dagelijks
oefeningen om de manschappen bezig te houden. Op 4 juli kwam de order om van Zuid-
Beveland naar  Cadzand te worden overgezet,  teneinde daar het 3e bataljon van het  9e
regiment  linie-infanterie  af  te  lossen.  Het  1e  bataljon  scheepte  op  7  juli  tegen  het
middaguur in  te  Ellewoutsdijk.  Het bataljon van het 9e linie  stond al  vanaf de vroege

252 Stephenson 1825, I, 66, 67.
253 Correspondance Napoléon 1808, brief aan Clarke, MvO, 26 feb. en 15 mei 1808; Niet alle jagers waren 

inzetbaar voor de kustverdediging, zoals we al zagen. Er verbleef een detachement van enkele tientallen 
jagers op fort Geldersoord. Er waren twee grotere eenheden op Texel en oorlogsboten geplaatst. Verder 
werd een onbekend aantal jagers ingezet voor andere taken, bij het depot of anderszins. Een detachement 
jagers uit Deventer begeleidde vanaf donderdag 7 juli 1808 tien of twaalf Drentse 'tuchtelingen' naar Gouda. 
Dit detachement bestond uit een sergeant, twee korporaals en tien jagers. Dit gedetineerdentransport vond 
grotendeels per schip plaats. RAO-HCO, GA Zwolle, AAZ 01, inv. nr. 115; toegang 3.1, inv. nr. 6503, 
verbalen landdrost van Overyssel, 2 jan. 1808-29 juni 1808.

254 Stephenson 1825, I: 66, 67.
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ochtend op het strand bij Breskens te wachten, maar door het getij kon dit bataljon pas de
volgende ochtend wegvaren. De staf van de jagers bleef met vier compagnieën te Breskens
en  vijf  compagnieën  jagers  werden  onder  commando  van  kapitein  van  den  Bergh  te
Schoondijke geplaatst,  anderhalf  uur  landinwaarts  marcheren.  Vandaar  werden nog een
officier en vijftig jagers naar Terneuzen gedirigeerd. De huisvesting bij de bewoners was
slecht, niet alleen voor de soldaten. Stephenson kreeg een karnhok op een binnenplaats bij
een bakker toegewezen. Het hok was zo klein dat zijn koffers buiten moesten staan. 

Het bataljon moest vanaf 8 juli dagelijks manschappen leveren om aan de batterijen, de
verdedigingswerken bij Breskens en langs de Scheldemonding te werken.255 Bij Cadzand
lagen de forten Nassau en Oranje die samen met een stelsel van wallen het 'Retranchement
de  Cadsandria'  vormden.  Bij  Breskens  lagen  fort  Napoleon,  het  Middenfort  en  fort
Imperial. Bij Terneuzen werd aan batterijen en de haven gewerkt.256

De manschappen die niet aan de batterijen werkten, moesten tweemaal daags exerceren.
De  kantonnementen  waren  afgelegen,  vanaf  sommige  was  het  wel  twee  tot  drie  uur
marcheren  naar  de  verdedigingswerken  waar  de  soldaten  aan  moesten  werken.  De
verzorging  was  slecht.  Het  stro  werd  niet  ververst.  Het  werk  aan  de  vestingen  moet
buitengewoon zwaar geweest zijn, mede omdat de zomer van 1808 zich kenmerkte door
zo'n enorme hitte, dat de minister van Binnenlandse Zaken een waarschuwing gaf bij monde
van de 'Departementale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toeverzicht' te Utrecht.
Een pamflet werd landelijk verspreid waarin kort werd weergegeven dat iedereen die buiten
moest werken zich in acht moest nemen voor de brandende zon 'om gevaarlijke toevallen en
hevige ziekten,  onder Gods zegen, voor te komen, en in goeden staat van gezondheid te
blijven.' 257 Alleen wat brood en slecht brak water om van te leven, was volgens adjudant
Stephenson de reden dat in de loop van juli  dagelijks dertig tot  veertig  jagers zo ziek
werden dat zij in de hospitalen van Gent en Brussel opgenomen moesten worden. En toen
die vol waren, werden zieke jagers ook in het hospitaal te Rijssel opgenomen. Met karren
werden ze naar de hospitalen vervoerd. Toch waren het niet de slechte verzorging en het
zware werk die de jagers en hun officieren zo ziek maakten, maar de inheemse malaria. In
deel  IV, hoofdstuk 1 wordt  dat  in  de  paragraaf  over  malaria  toegelicht.  Kolonel  Cort
Heijligers werd zo ziek dat herstel onwaarschijnlijk leek.

Na twee maanden kwam het werk aan de vestingen stil te liggen en begin augustus kon
het bataljon ook geen dienst meer doen in Breskens en de haven. Er waren nauwelijks 50
nog  enigszins  gezonde  jagers.  Luitenant-generaal  Carteret  bezocht  de  jagers  evenals
luitenant-kolonel Coucourt. Op Zuid-Beveland waren nog maar één kapitein, één luitenant
en 120 jagers inzetbaar.258 Maarschalk Dumonceau bezocht het 2e bataljon te Bergen op
Zoom en  concludeerde: 'Cet  régiment  est  ruiné  pour  un  An',  door  ziekte  grotendeels
uitgeschakeld voor een jaar.259 

De minister van Oorlog deed op 30 juli 1808 een oproep aan de hele armee tot intensieve
surveillances tegen mogelijke Engelse aanvallen op de kusten, maar de jagers konden daar
voorlopig  geen bijdrage  aan  leveren.  Er  kwamen evenmin vervangende troepen voor  de
jagers. De kust bij Walcheren werd op dat moment nauwelijks verdedigd.

Waren de jagers niet massaal ziek geworden dan had hun toekomst er tamelijk anders uit
gezien, want op 21 augustus 1808 kwam de order dat te Breda een brigade bestemd voor

255 In 1808 werd batterij Le Signal gebouwd waarmee berichten in een holle kogel naar Vlissingen konden 
worden geschoten. Tezamen met de batterijen van Vlissingen kon het ongewenste vaartuigen onmogelijk 
maken de Westerschelde op te varen. Corr. de Napoléon Ier – brief 29 juni 1808 (nr. 14140), 338.

256 Hamelink 2011, 4: 48, 49. 
257 SALD, OA Doesburg,  inv. nr. 365 II, Ingekomen stukken 1808, extract uit het verbaal van de Landdrost van

woensdag 17 augustus 1808. De folder is gedateerd Utrecht 26 juli 1808.
258 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1049, Bruce aan MvO 24 aug., Carteret aan de MvO 25 aug. 1808.
259 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1052, Dumonceau aan de MvO 29 aug. 1808.
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Spanje geformeerd zou worden. Het 2e bataljon zou aan die brigade, die onder leiding van
generaal Chassé stond, deelnemen. Bij binnenkomst te Breda bleek dat door het grote aantal
zieken slechts 17 officieren en 187 manschappen onder de wapens waren. Te Breda waren er
daarvan nog eens 56 ziek geworden. Eind augustus 1808 vertrokken 150 jagers van het depot
te Doesburg naar Breda om zich bij de Brigade van Chassé te voegen.260 Even werd nog
overwogen om uit de twee bataljons één bataljon gezonde jagers te vormen, maar ook dat
bleek  niet  haalbaar.261 Het  depotdetachement  kon  naar  Doesburg  terugkeren.  En  het
detachement dat van Zuid-Beveland was gekomen, vertrok van Breda terug naar Bergen op
Zoom. Tijdens die mars werden nog eens 29 jagers ziek. In plaats van een bataljon jagers
werd een bataljon van het 4e regiment linie-infanterie in de brigade Chassé opgenomen.262

Op 16 september ontvingen de jagers nieuwe orders.263 Het 2e bataljon moest van Zuid-
Beveland via Rozendaal naar Breda. De jagers van het 1e bataljon die nog konden lopen
moesten  via  Gent  en  Antwerpen  naar  Breda  gaan,  onder  commando  van  kapitein
Hopbergen.264 Op 20 september werd van Breskens via Eeklo, Gent en Sint Niklaas naar
Antwerpen gemarcheerd. Op 24 september vertrok het via Westmalle en Hoogstraten naar
Breda waar de jagers op 26 september eerst in quarantaine geplaatst werden. Van Breskens
naar Breda was via die route bedroeg 175 kilometer, afgelegd in zes dagen. De gemiddelde
marstijd per dag bedroeg 6 uur. 

Vijftig zieke jagers, onder wie adjudant Stephenson, werden op 24 september per boot
opgehaald bij Breskens en naar Breda gevaren. Alle jagers die te Breda kwamen werden in
quarantaine geplaatst in afwachting van hoe hun ziekte zich zou ontwikkelen. Te Breda
kwamen vanaf begin oktober ook groepjes jagers uit de hospitalen van Gent en Brussel
aan. Zij werden daar redelijk goed verzorgd en vrijgesteld van dienst omdat hun herstel
lange tijd nodig had en ze nog vaak aan terugkerende koortsen leden.

Op 5 november 1808 werd de order ontvangen om naar Leiden te marcheren. In de
verwachting  de  winter  door  te  kunnen  brengen  te  Breda  was  deze  tijding  hoogst
onaangenaam voor een nog verre van hersteld regiment. Het deel van het regiment dat fit
genoeg was om te marcheren,  verliet Breda op 11 november 1808.265  

In de tweede helft van december 1808 werden vijfhonderd jagers, die uit de hospitalen
van  Gent,  Brussel,  Breda  en  Bergen  op  Zoom  kwamen  en  militairen  van  andere
regimenten, naar Doesburg overgebracht om verder te herstellen.266

Kustbewaking 's Gravenhage eind 1808

Na opmerkingen van Napoleon over de slechte kustbewaking in Holland werd het door
malaria geplaagde regiment eind 1808 overgeplaatst naar Den Haag en Leiden. Een zwak
bataljon marcheerde op 11 november 1808 in 3½ uur van Breda naar Raamsdonk. Door de
onbruikbaarheid van de binnenwegen waren zij genoodzaakt de route over Geertruidenberg
te nemen en zich daar te laten overzetten, waardoor zij bijna een uur om marcheerden.

260 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1052, Chassé aan MvO 27 aug.1808; De Moor en Vogel 1991, 
50,51.

261 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1049, brieven 30 aug. 1808, Chassé aan Dumonceau en brief 1 
sept. 1808, Van Helden aan Dumonceau en de MvO.

262 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 4, nr. 529, MvO aan Dumonceau, Amsterdam 28 aug. 1808; NA, 
2.21.056 Dumonceau, inv. nr. 4, nr. 528; De Moor en Vogel 1991, 51; Koch 1999, 34.

263 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1049, relatieven aug. 1808, Carteret aan de MvO 25 aug 1808; 
inv. nr. 1055, sept. 1808, Departement de la Guerre. Du 12 Septembre 1808.

264 Stephenson 1825, I,  95. Kapitein Hopbergen was op 9 mei 1810 ´met algeheele retraite afgegaan´. 
265 Stephenson 1825, I, 67-75. 
266 SALD, OA Doesburg,  inv. nr. 365 II, ingekomen stukken 1808, brief van de MvO aan gemeentebestuur 

Doesburg 19 dec. 1808.
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Adjudant  Stephenson  logeerde  bij  een  boer  die  hem goed  onthaalde.  Het  2e  bataljon
marcheerde op 12 november naar Werkendam, een mars van 4 uur. Stephenson vond daar
bij dokter Brox een zeer goed onderdak. Op 13 november werd Stolwijk bereikt na een
mars  van  4½ uur.  Het  overzetten  met  boten  kostte  veel  tijd.  Te  Stolwijk  logeerden
Stephenson  en  kapitein  Schuurman,  die  sinds  het  vertrek  van  kolonel  Wagner
bataljonscommandant was, in het rechthuis op rekening van het dorp. Zij nuttigden een
vismaaltijd met een goed glas wijn waardoor zij de onaangename dagmars snel vergeten
waren. Op 14 november ging het naar Alphen, een mars van 5 uur. Een gedeelte van het
bataljon moest naar Zwammerdam waar de huisvesting slecht was. Hoewel de volgende
mars naar Leiden slechts drie uur in beslag nam, bereikte het bataljon die stad pas om half
twee in de middag omdat het bataljon zo verspreid gelegerd was geweest. Het grootste
gedeelte van het bataljon werd in  'de kazerne aan het uiteinde van de stad' geplaatst, de
rest werd ingekwartierd. Voor 24 uur waren de officieren op kosten van de stad in de beste
logementen ondergebracht.267

Het 1e bataljon van de jagers lag tot 23 januari 1809 in garnizoen te Den Haag en het 2e
bataljon te Leiden. Beide bataljons werden ingezet voor de kustbewaking. Het 2e bataljon
marcheerde op de vroege morgen van 24 januari 1809 Leiden uit met bestemming Maasland
om van daaruit kustposten in te nemen. Dezelfde dag ontving Dumonceau een kabinetsorder
om alle detachementen van het 3e regiment jagers onmiddellijk op te heffen. Alle weerbare
mannen (ook die uit Zeeland) moesten te Den Haag worden verenigd om te surveilleren tegen
de smokkel en communicatie met de Engelsen. Het 2e bataljon, dat al op mars was, werd door
een snelle koerier ingehaald en van de tegenorder op de hoogte gesteld.  Beide bataljons
verzamelden zich te Den Haag. Dumonceau wees er op dat de kustposten al erg zwak waren,
maar nu geheel ontbloot, 'maar het gebeurt op gezag van Zijne Majesteit die uitvoering van
wetten belangrijker vindt dan defensie'. Deze maatregel zat Dumonceau kennelijk nogal hoog,
want hij die altijd zo loyaal was aan Lodewijk liet zich zelden zo uit over de koning.268 Een
half jaar later landden de Engelsen op Walcheren.

Op  11  januari  1809  werd  door  het  regiment  jagers  een  revue  gehouden  voor  de
commissaris van Oorlog Roos. Alles verliep vlot en naar genoegen en werd volmaakt in
orde bevonden. Een voorgenomen inspectie van het regiment door koning Lodewijk op 31
januari 1809 en het plan om vervolgens naar een kamp te marcheren, ging niet door.269 Het
regiment bleef te Den Haag.270 Een onverwacht alarm en tromgeroffel kondigde op 5 april
de  aankomst  van  generaal  Tarayre  van  de  garde  aan.  Alle  troepen  van  het  garnizoen
verzamelden  zich  onder  de  wapenen  op  de  Maliebaan  waar  Tarayre  de  troepen
inspecteerde. Zijn inspectie had een bijzonder doel, het samenbrengen van een legermacht,
waar ook de jagers deel van uitmaakten, in één groot kamp bij Naarden.271

Het vergeten 'Kamp bij Naarden', voorjaar en zomer 1809

De twee veldbataljons van het regiment jagers marcheerden in het voorjaar van 1809 van
de kust naar een nieuw op te zetten (tenten)kamp bij vesting Naarden (Bussum). Koning
Lodewijk had op 4 april 1809 opdracht gegeven tot de aanleg van een centraal gelegen
militair  kamp  op  de  heide  tussen  Naarden,  's  Graveland  en  Hilversum  zodat  bij  een

267 De jagers ontvingen op 18 november 1808 met vreugde order om garnizoen te gaan houden in Den Haag. 
Het verblijf te Leiden was volgens Stephenson voor de manschappen zeer onaangenaam geweest. De 
regimentsstaf en het 1e bataljon liepen op 19 november in 3 uur naar Den Haag, waar de jagers in 
kazernes werden ondergebracht, die tot in alle details goed waren ingericht. Stephenson 1825, I, 75, 76.

268 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 27, brieven 23 en 24 jan. 1809.
269 Stephenson 1825, I, 77.
270 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1079, brief 27 dec. 1808, Cort Heijligers aan de MvO; Stephenson

1825, I, 77. In januari vond een vernummering van de 1e en 7e compagnie plaats.
271 Stephenson 1825, I, 77. Stephenson gebruikt hier nog de naam Maliebaan voor het latere Malieveld.
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eventuele inval van de Engelsen op de Nederlandse of Noord-Franse kust snel troepen
konden worden verplaatst.272 Het kamp heeft nauwelijks een half jaar bestaan, maar het
legerde ruim 3700 manschappen in die tijd.

De titel van deze paragraaf luidt met opzet  'Het vergeten kamp bij Naarden' want de
locatie van dit belangrijkste kamp van koning Lodewijk in 1809 is volgens de archeoloog
Jos Bazelmans, van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en verantwoordelijk voor de
opgravingen in 2015, bewust of onbewust vergeten.  In de eerste plaats  heeft  het kamp
slechts kort bestaan, maar wat daarbij ook meespeelde, was dat tijdens de opbouw van het
koninkrijk der Nederlanden de 'herinneringswaarde' aan de Franse tijd, waarin Nederland
min of meer een deel van Frankrijk uitmaakte, negatief was.273 Pas later in de negentiende
eeuw werd er anders tegen de Franse tijd aangekeken. Veteranen, die nog onder Napoleon
gediend  hadden,  kregen  weer  respect  en  koning Lodewijk  werd  als  een  goede koning
herinnerd, ook al was hij de-broer-van. De herinneringswaarde veranderde van 'slecht' naar
'beter'.  Maar voor het kamp was dat te laat,  want het toponiem was al gelinkt aan een
strijdmacht van Lodewijk XIV die in 1672 in dezelfde omgeving was gelegerd. En dat
bleef zo tot 2015.

Na grootschalige ontbossing op de plek van het voormalige kamp deden vrijwilliger-
archeologen  van  de  afdeling  Naerdincklant  in  april  2012  verrassende  vondsten  met
metaaldetectoren:  munten,  knopen,  gordeldelen,  kogels  en  lakenloodjes  uit  de  periode
1806-1810. Ook werd een appliqué, vermoedelijk van een sjako met regimentsaanduiding
'3' gevonden, alles afkomstig uit het voormalig legerkamp van 1809.274 Het 3e regiment
jagers is het enige regiment in het kamp geweest met aanduiding '3'. Het is dan ook erg
waarschijnlijk dat de gevonden knopen en de appliqué van jageruniformen afkomstig zijn.

Afbeelding 6. Knoop en appliqué, gevonden op de locatie van het voormalig kamp Naarden 275 

Jos Bazelmans vond het kamp terug aan de hand van het Actueel Hoogtebestand Nederland
(AHN) en een vergelijk daarvan met een rapport uit 1817 waarin hergebruik van het terrein
voor grootschalige militaire oefeningen werd aanbevolen. Naast vier aarden elementen in
de vorm van een lunet werden drie grote kuilen aangetroffen (1,5 meter diep en 8 meter
diameter) op een rij, vermoedelijke waterputten; en een lange rij, die wel een kilometer
lang was, van circa 45 omwalde kuilen met een doorsnede van vijf meter, vermoedelijk

272 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1416, geheime verbalen 1809, verslag 21 maart 1809; 23 maart 
1809, opdracht tot het zoeken van een kamp voor 12.000 manschappen; 25 maart, voorstel voor de heide 
bij Bussum; 31 maart, opdracht aanleg kamp en waterputten; 10 april, besluit tot verplaatsing van de 
avant garde naar kamp bij Naarden; 10 mei, bevel tot betrekken van het kamp.

273 Bazelmans, J., De omstreden waarde van archeologisch militair erfgoed uit de moderne tijd: de casus 
Bussum – Franse Kamp (lezing voor de jaarlijkse archeologische Reuvensdagen, 26/27 november 2015).

274 Koopman  2012-01. In deze special wordt de werkwijze beschreven, niet de specifieke vondsten.  
275 Bazelmans 2015, sheet 10; Bazelmans 2016, 11-24 (16), collectie Olaf Langendorff (Naarden).
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kookkuilen, met daaromheen banken of tafels, opgebouwd uit plaggen, op een gebied dat
40 hectare beslaat.276 

Het kamp werd aangelegd op de heide. Vrijwel het hele gebied tussen Hilversum, 's
Graveland en  Bussum was  daarmee  bedekt.  Er  was  een  beperkt  bosareaal,  nauwelijks
genoeg voor eigen gebruik van burgers in het Gooi. Het is dan ook de vraag waar brandstof
voor zo veel soldaten vandaan werd gehaald om elke dag te koken. Werd dat allemaal
aangevoerd of sprokkelden de jagers zelf hout en hoe verhield dat sprokkelen zich tot de
vigerende strenge boswetgeving van destijds? Zo veel soldaten opeengepakt veroorzaakte
kaalslag en dat stond haaks op het beoogde herstel van bossen.277

Generaal Tarayre gaf op 11 mei 1809 order dat de jagers de volgende dag naar het kamp
bij Naarden moesten vertrekken. Kolonel Cort Heijligers ontving het bericht pas 's avonds
om tien uur door de onachtzaamheid van de tamboer-majoor die de brief op de post had
laten liggen. In grote haast werd het bericht verspreid om nog op tijd te kunnen vertrekken.
Dat was niet eenvoudig omdat het de week van de kermis was en veel soldaten buiten het
kamp waren. Om half vier in de middag vertrok het regiment van Den Haag naar Leiden,
een mars van drie uur. De volgende dag marcheerden de jagers in zes uur naar Haarlem. De
hospes  van  De  Gouden  Leeuw  behandelde  Stephenson  zó  onbeleefd  dat  hij  zich
genoodzaakt zag 's avonds om tien uur zijn intrek te nemen in het Gulden Vlies. In zeven
uur liepen de jagers op 14 mei naar Weesp. Het 2e bataljon werd te Muiden ondergebracht.
Via  Naarden  marcheerden  de  jagers  de  volgende  dag  in  drie  uur  naar  het  kamp.  Bij
Bussum,  een  groot  kwartier  van  het  kamp  gelegen,  ontving  kolonel  Tindal  van  het
regiment garde grenadiers hen. Zijn officieren en manschappen, die al enkele dagen in het
kamp verbleven, verwelkomden de jagers bijzonder hartelijk en nodigden hen uit voor de
middagmaaltijd. De rest van de dag werden tenten opgezet en ´de kampementseffecten´ in
ontvangst genomen, zoals eetketels, houten emmers, broodzakken, scheppen, kortom alles
wat voor een goede velduitrusting nodig is. De volgende dag begonnen de jagers aan het
steken  van  heidezoden  en  het  maken  van   schragen  voor  banken  en  tafels.  Deze
werkzaamheden duurden enkele dagen waarin er geen exercities werden gehouden.278

Toen het kamp eenmaal stond, brak een intensieve periode aan van scholing, revues en
manoeuvres.  Het 3e regiment jagers werd op 17 juli 1809 onverwacht voor vertrek gereed
gehouden. De reden was dat het leeghalen van de weeshuizen in Rotterdam grote onrust en
verontwaardiging  veroorzaakte  onder  de  bevolking.  De  kinderen  werden  naar  Utrecht
gebracht  om  als  veliten  bij  de  armee  geplaatst  te  worden.  Als  'de  Situatie  der  Stad
[Rotterdam]  voorsteld als eene groote macht vereischende, zal Uw: Exc: bij het vertrek uit
Haarlem, order zenden aan het geheele 2de Regt. Hussaren, zonder uitzondering, en aan het
3de Regt. Jagers om te volgen, ieder onder de bevelen van hunner Colonel. In het een en
ander geval wordt Uw Exc. door Z.M. aanbevolen fermiteit te bezigen, doch veel voorzigtig-
en Koelbloedigheid, en vooral aan de troupes niet te laten merken waar naar toe Zij gaan,
ten einde de gemoederen niet te verhitten. Uw: Exc. Zal doen geloven dat het naar Zeland
gaat.' De jagers bleven in het kamp want de onrust in Rotterdam ebde na enkele dagen weg.279

Op 29 juli 1809 gonsde het van geruchten over een komende oorlog. Generaal Tarayre
hield de troepen van de kampen te Naarden en Haarlem gereed om op eerste signaal te
marcheren.280 Op 30 juli kwam een onverwachte order om direct op te breken, tot vreugde
van de soldaten, die het kamp zat waren.281 De Engelsen lagen met een grote invasievloot
met 40.000 man en 5.000 paarden voor Walcheren en op 30 juli gingen zij aan land. Met

276 Bazelmans, Toebosch 2015, 19.
277 Buis 1985, I, 358-368.
278 Stephenson 1825, I, 77-81.
279 Kraijenhoff 1831, 24.
280 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1122, relatieven 1-9 aug. 1809.
281 Stephenson 1825, I, 81, 82.
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een optische telegraaf langs de kust werd het bericht van de waargenomen vloot zo snel
mogelijk doorgegeven zodat de jagers binnen anderhalve dag na de rapportage te Domburg
kamp  Naarden  verlieten.282 Het  kamp  bleef  tot  in  augustus  een  depot  vanwaar  kleine
detachementen veliten en herstelde jagers, die terugkwamen uit  de hospitalen,  naar het
regiment in Brabant werden gestuurd.283 

De jagers ten tijde van de inval van de Engelsen in Zeeland

De jagers moesten zo snel mogelijk naar Zeeland marcheren. Het regiment verliet kamp
Naarden op 30 juli 1809 om vier uur in de middag en bereikte tegen tien uur 's avonds
Utrecht. De jagers kregen twee uur om zich op te frissen, iets te eten en te rusten en verlieten
Utrecht  alweer  om middernacht.  De jagers  moesten in  voortdurende regen naar  Vianen,
doorgaans een mars van drie uur, maar nu deden ze er acht uur over. Twee uur later ging de
mars voort naar Gorinchem waar ze in de namiddag aankwamen. Hier werd overnacht. In de
vroege uren van 1 augustus werd het regiment bij Geertruidenberg de Maas overgezet en na
een  uur  rust  werd  naar  Breda  gemarcheerd,  aankomst  11  uur  's  avonds.  Biljetten  met
inkwartieringsadressen werden uitgereikt voor de duur van twee uur, maar de meeste jagers
kozen er voor op de markt en de omringende straten te blijven, slapend op hun ransels. 's
Nachts om 1 uur vertrokken de jagers richting Roosendaal. Daar werd een uur gerust en
vervolgens ging de mars voort, zij het steeds langzamer. Na ruim zeven uur werd Bergen op
Zoom bereikt.  Tijdens  het  uitdelen  van de  biljetten  konden veel  jagers  zich  nauwelijks
staande  houden.  In  drie  dagen  hadden  zij  meer  dan  35  uur  gemarcheerd  en  circa  150
kilometer afgelegd. De jagers mochten op 3 en 4 augustus bijkomen van de marsen.284 

Nog voordat de jagers kamp Naarden verlieten, waren in de nacht van 29 op 30 juli de
gardetroepen al uit het kamp vertrokken. Tijdens de marsen moesten de jagers cavalerie laten
passeren.  Ook  linie-infanterie  was  onderweg.  Binnen  enkele  dagen  waren  6.000  man
Nederlandse troepen bij Willemstad, Bergen op Zoom en enkele andere goed te verdedigen
plaatsen bij de Brabantse kust geconcentreerd.  Dumonceau, die tevens belast was met de
verdediging van Amsterdam, had de beschikking over twee divisies en reservetroepen.285 De
Engelsen hadden ondertussen al  Walcheren,  Zuid-Beveland en andere delen van Zeeland
bezet. Doel van hun missie was de havens, werven en oorlogsschepen van Vlissingen en  van
Antwerpen grondig te vernielen. Cadzand leek goed verdedigd, bovendien was hier de wind
niet gunstig voor een landing, maar wel bij fort de Haak op Walcheren. Van de invasie en

282 Kraijenhoff 1831, 38; Uitterhoeve 2009, 228.  In de vroege uren van 29 juli begonnen de Engelsen 
sloepen te strijken. Het bericht van de waargenomen vloot en begin van de invasie was om 15.00 uur te 
Scheveningen aangekomen en bereikte Kraijenhoff om 20.00 uur te Amsterdam; Stephenson 1825, I, 81. 
Volgens Stephenson verlieten de jagers de volgende dag om 16.00 uur kamp Naarden.   

283 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1129, verbalen, rapport 5 sept. 1809. Tijdens het verblijf in het 
kamp liet Cort Heijligers elke zaterdag de ´campementseffecten´, de goederen waarvan in het kamp gebruik 
werden gemaakt, controleren. Toen in de morgen van 30 juli de order tot marcheren kwam werden dan ook 
alle goederen compagniegewijs vlot bij elkander gebracht en binnen drie uur waren de jagers vertrokken. 
Kolonel Cort Heijligers had alle goederen dadelijk aan de agent van oorlog overgegeven die de goederen eerst
de volgende dag controleerde. Na het vertrek van de jagers kwamen de veliten en zij namen bezit van de beste
tenten die door het regiment jagers waren gebruikt. De overige tenten werden naar het magazijn gebracht. De 
schade die ze daarbij opliepen werd ten onrechte toegerekend aan het 3e regiment jagers.

284 Stephenson 1825 I, 81, 82.
285 Krayenhoff 1831, bijlage 3. De 1e divisie, onder bevel van luit.-gen. Tarayre, bestond uit twee brigades: de 

1e brigade werd gevormd uit de gardegrenadiers, de 2e brigade uit het 3e rgt. linie-inf. De 2e divisie van luit.-
gen. Bruno bestond ook uit twee brigades: de 1e brigade werd gevormd door het 3e rgt. jagers (49 off. en 
1264 man), 1 grenadiercomp. van het 4e rgt. linie-inf. (4 off. en 91 man), 1 grenadiercomp. van het 5e rgt 
linie-inf. (3 off. en 88 man), onder bevel van gen. Cort Heijligers; De 2e brigade werd gevormd door het 2e 
rgt. huzaren. De reservetroepen bestonden uit het rgt. gardekurassiers, adelborsten karabiniers of lijfgarde te 
voet en de rijdende artillerie.
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bezetting  zijn  vele  verslagen  van  Nederlandse,  Engelse,  Franse  en  Duitse  ooggetuigen.
Daarnaast geven de dagboeken van adjudant Stephenson en moderne secundaire literatuur
waardevolle aanvullingen op de verslagen van ooggetuigen.286

In de vroege uren van 5 augustus kwam er een marsorder voor de jagers, maar de dag
verstreek zonder een beweging. De jagers werden 's avonds naar hun kwartieren gestuurd.
De volgende dag voor het licht werd, stonden de jagers al weer onder de wapens opgesteld.
Fort Bath, door de Engelsen bezet, werd door Franse oorlogsboten beschoten. De soldaten
konden Engelse  patrouilles  met  rode  tunieken en  sjako's  over  de  dijken  zien  lopen.  De
Engelsen ontdekten op 5 augustus 1809 een doorwaadbare plaats over het Kreekerak, het
water tussen Zuid-Beveland en Noord-Brabant, waar wel twaalf man naast elkaar konden
marcheren. De bodem was oneffen, maar hard. Een overtocht tijdens eb zou voor infanterie in
een  uur  haalbaar  zijn.  Een  massale  Engelse  aanval  bleef  echter  uit,  sterker  nog:  het
tegenovergestelde zou gebeuren.

De staf van het regiment en het 1e bataljon werden op 7 augustus naar Ossendrecht en het
2e  bataljon  naar  Hogerheide  verplaatst.287 De  volgende  dag  werd  het  regiment
compagniegewijs  langs  de zeedijk in  schuren ondergebracht,  steeds  gereed om direct  te
vertrekken. De volgende dag inspecteerde koning Lodewijk de posities van de jagers.  's
Middags werd fort Bath weer vanaf Franse boten beschoten.

Een vloot Engelse lichte vaartuigen posteerde zich op 11 augustus 1809 in slagorde voor
de dijk. Enkele Nederlandse kanonneerboten, die niet meer weg konden komen, werden door
de matrozen zelf in brand gestoken. Op de boten waren de avond er voor 60 jagers geplaatst
onder bevel van 1e luitenant Büchman om ze veilig naar Bergen op Zoom te begeleiden. Alle
jagers  moesten  dadelijk  bivakkeren  aan  de  buitendijk.  Er  waren  op  12  augustus  bijna
permanente  beschietingen  tussen  de  Engelse  en  Franse  schepen  en  de  volgende  dag
verschenen  er  nog  meer  Engelse  schepen.  Alle  dorpen  vulden  zich  met  steeds  nieuw
aangevoerde troepen. Alsof er van geen groeiende Engelse dreiging sprake was, verzamelde
de hele  armee van Brabant  zich 15 augustus  op een stuk grasland bij  Zandvliet  om de
verjaardag van Napoleon te vieren. Kanonschoten kondigden de aankomst van de koning aan
die de troepen voor zich liet defileren.288 Daarna hernamen de troepen hun posities. In de
dagen die volgden, nam het aantal Engelse schepen gestaag toe. Voor het strand bij fort Bath
lagen  ongeveer  61  kanonniersloepen  en  53  grotere  vaartuigen,  waaronder  linieschepen,
fregatten, brikken en korvetten. Algemeen werd verwacht dat de Engelse aanval binnen twee
dagen zou beginnen. Alles was gereed om de aanval op te vangen.289 In de nacht van 21
augustus landden er Engelse soldaten en vielen zij Franse voorposten aan. De jagers bleven
tot de vroege morgen in beweging. Zij verzamelden zich in de avond van 22 augustus te
Ossendrecht om de volgende morgen weer naar de vorige verspreide emplacementen langs
de dijk terug te marcheren. De 2e divisie ontving op 24 augustus order om naar Kapellen te
marcheren.  Bij  Putte  werd  nachtkwartier  gehouden.  Gedurende de  nacht  werden Franse
posten bij Zandvliet door de Engelsen aangevallen, waardoor de jagers de gehele dag onder
de wapenen bleven. De volgende morgen vroeg marcheerde het regiment jagers weer naar
Ossendrecht, waar de oude posities werden ingenomen. In de nacht van de 26e augustus
klonken zware kanonnades bij Zandvliet.290 

286 Dijkshoorn 1809; Hoek 1810; ZA, inv. nr. 202, dagboek J.H. Schorer; Bruine, Schorer 1963; Reij 1810;  
Enthoven 2009; Howard 2012.

287 Kolonel Cort Heijligers werd benoemd tot generaal-majoor. Kolonel Avisard verving Cort Heijligers als 
commandant van het regiment. 

288 Stephenson 1825, I, 82-85.
289 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1124, Dumonceau aan de MvO 19 aug. 1809.
290 Ringoir  1968, 93. Ondanks de oorlog gingen reorganisaties bij het leger onverminderd voort. Het 3e 

regiment jagers werd op 28 augustus 1809 vernummerd tot het 1e regiment jagers. De Nederlandse troepen 
verzamelden op 30 augustus om half twaalf op een heide naast de grote weg bij Ossendrecht om te worden 
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In de volgende dagen trokken de Engelse boten zich steeds meer terug. Vanwege het
samentrekken van steeds meer Franse en Nederlandse troepen en doordat de Schelde afgezet
was door Franse oorlogsschepen zetten de Engelsen hun aanval op Antwerpen niet door.  

Afbeelding 7. Herovering Fort Bath door de jagers op 4 september 1809 291

Na een revue door Dumonceau werd het regiment  op 4 september aan de buitendijk
tegenover fort Bath geplaatst. Cort Heijligers had van de visser Severing Adriaanse vernomen
dat  bij  eb het  Kreekerak doorwaadbaar  was.292 'De Karabinier  Kompagnie  van het  1ste
Bataillon,  onder  de  orders  van  den  Kapitein  Schuurman  volgde  dadelijk  den  generaal
majoor Cort Heijligers om zo mooglijk over de droogte het gemelde fort te kunnen bereiken.
[…] Toen de Karabinier Kompagnie aan het water was gekoomen waar zij door moesten
waaden, verhief zich een zwaar onweder, vergezeld van een zeer sterken regen, zoo, dat wij
hun  geheel  uit  het  gezigt  verloren.  Den  luitenant  generaal  Bruno  vraagde  nog  een
compagnie – de voltigeurs van hetzelfde bataillon wierd gezonden. Deeze beide Kompagnien
passeerde het water met levensgevaar – veele wadende door hetzelve tot onder de armen –
en alleen door zig wel vast te houden konden zij  den stroom meester worden – aan de
overzeide zijnde trokken zij dadelijk in het fort; het welk op hunne aannadering dadelijk
wierd verlaten'.293 

Al na de inname van Vlissingen door de Fransen in 1807 was duidelijk dat zij  meer
zeggenschap wilden over Zeeland. In feite veroverde Cort Heijligers Fort Bath niet op de
Engelsen, want die waren zich al aan het terugtrekken, maar op de Fransen. Over de actie
van Cort Heijligers was vooraf uitgebreid overleg gevoerd tussen de koning, de minister van

geïnspecteerd door maarschalk Jean Baptiste Bernadotte, prins van Pontecorvo (1763-1844). Tegen vijf uur 
verscheen de prins, liet de troepen defileren en stuurde ze naar hun kantonnementen. Stephenson 1825, 85.

291 Friedrich Christoph Dietrich, ets en aquatint gedateerd 1809. Titels:  'Herovering van het Fort Bath door 
de Hollandse troepen 1809, De roemrijke herovering van het Fort Bath door de Hollandsche Troepen 
onder geleide van den dapperen generaal K. Heyligers in Oogstmaand 1809'. Rijksmuseum, 
objectnummer RP-P-OB-115.911.

292 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 28. Koning Lodewijk beloonde visser Adriaanse met vijftig 
guldens. Maar op 5 okt. was de man nog niet gevonden en de beloning dus niet uitgekeerd. Op 3 nov. 
werd opnieuw naar hem gezocht en op 9 nov. ging een oproep uit aan Adriaanse om zich te melden. 
Lodewijk beloonde de jagers met een ereteken en dubbele soldij, zie deel IV, hoofdstuk 2 en bijlage IV.6.

293 Stephenson 1825, I, 85-87. Bijlage III.10 toont welke militairen de oversteek naar Bath maakten.
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Oorlog en Dumonceau. Lodewijk was zeer gecharmeerd van Dumonceaus voornemen Fort
Bath in te nemen, maar hij wilde geen roekeloos avontuur. Een aanval door de jagers mocht
pas plaatsvinden wanneer meer bekend was wat de Engelsen van plan waren. En wanneer
maarschalk Bernadotte een aanval wilde uitvoeren op de Engelsen, dan moest Dumonceau,
indien mogelijk, de jagers als eerste over laten gaan, aldus Lodewijk in een geheime instructie
aan Dumonceau.294 

Cort Heijligers trok met zijn eenheid jagers naar het 29 kilometer verder gelegen Goes,
een mars van ruim 7 uur. De jagers op de Brabantse kust begaven zich gedurende de nacht
naar Bergen op Zoom en werden de volgende morgen overgezet naar Yerseke op Zuid-
Beveland.  De  Engelsen  hadden  Zuid-Beveland  nagenoeg  verlaten,  de  karabiniers  en
voltigeurs namen de meeste dorpen in en op de kerktorens wapperde weer de Nederlandse
vlag. Nabij Borsele kwam het nog tot een treffen van voltigeurs met wegtrekkende Engelse
soldaten.295 De  volgende  dag  verspreidden  de  jagers  zich  over  het  eiland.  Drie
compagnieën werden op Wolphaartsdijk gedetacheerd.  Compagniegewijs werden andere
jagers gelegerd in en om Borsele en 's Heerenhoek, in schuren die zo goed en zo kwaad als
het ging als kazernes werden ingericht. De diensten waren zwaar omdat de jagers posten
bezetten voor buitenwachten en piketdiensten (posten om de vijand te observeren) langs de
dijken. De jagers verbleven bij voortduring in andere dorpen. Op Zuid-Beveland werd een
enorme  organisatie  opgezet  met  Goes  als  spil.  Heel  veel  bakkers  hadden  werk,
transportlieden  draaiden  overuren,  vee  werd  aangevoerd  en  geslacht.296 Linie-
infanterieregimenten kwamen het eiland vanaf 9 september versterken. Artillerie werd op de
dijken aan het Sloe en de Zandvliet bij Wolphaartsdijk geplaatst.

De Engelsen heersten wel nog enige maanden over het water, zo ook op de Zandkreek, het
water dat Wolphaartsdijk en Noord-Beveland scheidde. Tijdens langdurige beschietingen van
de  Engelsen  in  de  Zandkreek  in  september  werden  te  Wolphaartsdijk  en  Sabbinge  vele
boerderijen in de brand geschoten.297 Dumonceau wilde de Engelsen geen enkele reden geven
voor een hernieuwde inval in Zuid-Beveland en Wolphaartsdijk en stelde zich terughoudend
op. Zo mochten soldaten en kanonniers Engels vuur niet beantwoorden. De beschietingen
duurden nog tot 23 december 1809 voort. Burgemeester Schorer van Middelburg hoorde het
schieten  en  schreef  in  zijn  dagboek  op  20  december  verbaasd  dat  er  niet  werd
teruggeschoten.298 Om de dreiging van een inval te beperken, gaf Dumonceau order bij de
Zandkreek mortieren te plaatsen.

Driehonderd Engelsen landden op 30 september op Noord-Beveland waar ze hoornvee
kochten.299 Op Wolphaartsdijk probeerden 300 andere Engelsen dit ook, maar een piket van
40 jagers verjoeg de Engelsen echter, die hun koeien en schapen achterlieten, maar daarbij
wel een Nederlandse korporaal en drie jagers krijgsgevangen maakten.300 Omdat de Engelsen
294 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 5, nr. 640 en 641, MvO aan Dumonceau 30 aug. 1809. De 

inname van Zuid- Beveland door Cort Heijligers heeft overeenkomsten met de Spaanse veldheer Mondragon 
die nov. 1572, over de slikken en schorren van het Kreekerak naar Goes trok, teneinde die stad van de Geuzen
te ontzetten. Woude 1981, 121-150; KB Albert I te Brussel, manuscript 19611, folio 19, kaart Zuid-Beveland.

295 Bosscha 1873, III, 208, 209; Kraijenhoff 1831, bijlage 3. Op 12 aug. 1809 bestond het regiment uit 49 
officieren en 1264 man. Een derde van het regiment was ziek. De compagnieën waren flink onderbezet, ook 
de karabinier- en voltigeurcompagnieën. Hier telden twee elitecompagnieën samen, inclusief staf, 145 man.

296 ZA, 1, OA Goes, inv. nr. 3314, 3315. Leveringen aan & verrichte diensten aan Franse, Engelse en 
Hollandsche Troepen 1795-1814. De inventaris oogt redelijk compleet, in volgorde van wisselende 
bezettingen en betreft niet uitsluitend Goes, maar ook Wolphaartsdijk en nagenoeg geheel Zuid-Beveland.

297 ZA, 1, OA Wolphaartsdijk geeft niets prijs over de grote schade aan boerderijen en dijken op 
Wolphaartsdijk en Sabbinge ten gevolge van de Engelse beschietingen.

298 Bruine 1963, 56.
299 In tegenstelling tot de Fransen betaalden de Engelsen contant voor het vee dat zij meenamen.
300 Fysiek afwezig bij het regiment, maar administratief in 1810 nog aanwezig in het stamboek: SHAT 22 Yc 

234: Henrij Rijnberg, M:808;  Arie Brand, M:851; de karabinier Gisbert Bouwmeester, M:1298; Fredric 
Borgers, M:1505. Zie ook deel II, hoofdstuk 4, paragraaf krijgsgevangenen.
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via deze mannen allerlei  informatie over de troepenontwikkelingen op het eiland konden
verkrijgen, baarde dit voorval Dumonceau, Cort Heijligers en koning Lodewijk grote zorgen.
Dumonceau schreef daags na het gebeurde dat de jagers waren geplaatst om te observeren,
maar  dat  zij  zich  tegen  300  Engelsen  verdedigden  tot  zij  geheel  ingesloten  waren  en
krijgsgevangen gemaakt werden. Dumonceau gaf aan hoe de positie van de Nederlandse
troepen op Zuid-Beveland bezien moest worden: 'Dat het mij toeschijnt, dat de Corporaal en
jagers, welke om den vijand te observeren op den dijk te Wolfersdijk geposteerd waren, zeer
brave soldaten zijn,  die  ik van gantscher harte  regreteere,  en om zo meer,  daar het mij
voorkomt,  voor  zo  veel  ik  daarover  kan  oordelen,  dat  zij  door  gebrek  aan  de  nodige
Instructies zijn opgeoffert geworden. Alle troepen in Zuid Beveland dienen ter observatie
[...].'  Bij een aanval diende alleen fort Bath zich te verdedigen en stand te houden. 'Hoe komt
het  dat  deze  braave  lieden  zich  niet  teruggetrokken  hebben?  De  officier  die  deze  post
uitgesteld had, had de korporaal niet onderigt.' Cort Heijligers opperde dat de korporaal zich
mogelijk had laten verrassen door de Engelsen. Koning Lodewijk toonde zich betrokken met
de gevangen jagers en uitte zijn ongenoegen in een brief aan Kraijenhoff op 10 oktober:
'Témoignez au Maréchal Dumonceau mon mécontentements, sur ce qu'il a laissé prendre par
l'ennemi trois  chasseurs dans l'ile  de Wolfersdyk,  il  doit  placer ses postes de maniere à
pouvoir les secourir en cas d'attaque'.

Afbeelding 8. Plaatsing van de piketten bij de dijk aan de westzijde van Zuid Beveland 301

Het 1e regiment jagers en het 3e regiment linie-infanterie werden op 7 oktober voor de
dijk bij 's-Heerenhoek geplaatst. Vanaf de Engelse schepen werden de jagers direct door
kanonnen beschoten. Napoleon liet een groot aantal kanonnen plaatsen achter de dijk van ´t
Sloe. De Engelsen kenden de locaties van de batterijen en om te voorkomen dat zij de
batterijen vernielden, werden piketten uitgezet. Dagelijks werden per regiment drie grote
en zes kleine piketten geformeerd: het 1e regiment jagers in de polder van de Noordkraijer,
het 3e regiment linie-infanterie in de Zuidkraijer bij de batterij van Borsele en daar tussen
in huzaren en het 7e linie-infanterie langs de oever van de Schengen. Tussen het 7e linie en
het  jagerregiment  werd  weer  een  piket  huzaren  geplaatst.  De  beschietingen  hielden
maanden aan.302

Het regiment jagers ging op 26 november over naar Noord-Beveland waar de jagers
werden geplaatst  in  boerderijen  nabij  het  Kamperlandse  veer.  Langs de  dijken werden
wachten uitgezet.  Voor de westkant van Wolphaartsdijk verschenen op 3 december Engelse
boten die elke vijf minuten op de werkers aan de artilleriestellingen schoten. Niemand werd
gewond, maar wel werd een stoel stukgeschoten terwijl een luitenant er op zat. Hij bleef
ongedeerd en krabbelde geschrokken weer op.303

De Engelse vloot leek op 23 december 1809 aanstalten te maken om te vertrekken, maar

301 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 28, order Dumonceau 28 okt. 1809.  Aantekening in het 
brievenboek van Dumonceau in de marge van zijn brief van 28 oktober 1809 over de plaatsing van de 
kleine en de grote piketten bij de dijk aan de westzijde van Zuid Beveland.

302 Luitenant van Ingen en vijf matrozen maakten op 20 november 1809 een aan lager wal geraakte Engelse 
sloep buit. Ondanks geschut van Engelse kanonnen werd de sloep veiliggesteld. Samen met een andere 
Engelse sloep werden ze deels over land naar Wolphaartsdijk getransporteerd. 

303 Stephenson 1825, I, 87-89; NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 28, aan de MvO 3 dec. 1809. 
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de tegenwind verhinderde dat. Gedurende de nacht hoorden de jagers vrolijk gezang van de
boten. De Engelse schepen verzamelden zich op 24 december voor Veere. Na het klinken
van een kanonschot vanaf het admiraalschip zetten de schepen in de vroege uren van 25
december de zeilen bij en voeren langzaam weg. Generaal Cort Heijligers had al op 15
december order gegeven dat  de karabiniers van het  regiment  jagers als  eersten zouden
overgaan naar Walcheren. Het 3e regiment linie-infanterie voelde zich gepasseerd door het
regiment  jagers,  onder  anderen  omdat  koning  Lodewijk  een  aanzienlijke  premie  van
honderdduizend gulden zou hebben uitgeloofd voor het regiment dat als eerste Walcheren
zou bezetten. Kort voor de oversteek waren nog twee deserteurs gevangen genomen, die
wisten te vertellen dat er alleen nog enkele Engelsen te Veere en Vlissingen zaten en dat de
schepen op een noordoostenwind wachtten om te vertrekken. Terstond na het vertrek van de
Engelsen maakte Cort Heijligers de oversteek naar Veere met karabiniers in de sloepen die
op de Engelsen waren veroverd en over land naar het veer bij  Kamperland op Noord-
Beveland  waren  getransporteerd.304 Het  1e  bataljon  werd  overgevaren.  Kolonel  Everts
bezette met karabiniers Middelburg. Hij  kwam bij  burgemeester Schorer in huis die de
Engelse  invasie  in  zijn  dagboek  nauwkeurig  had bijgehouden.  Een deel  van  de  jagers
bezette fort Den Haak waarop door Engelse schepen hun laatste kanonschoten afgeschoten
werden.305 

Franse troepen namen op 27 december Middelburg over en de jagers werden verplaatst
naar  Oostkapelle,  Serooskerke,  Gapingen  en  Lievenvrouwenpolder  waaronder  ook  de
dienst in fort Den Haak viel. Te Veere deed zich een incident voor. Generaal Cort Heijligers
had op eerste kerstdag de Nederlandse vlag uit laten hangen. Maar toen de volgende dag de
Fransen er binnentrokken,  werd deze vervangen door de Franse driekleur.  Generaal Cort
Heijligers liet deze onmiddellijk weer strijken en de Nederlandse vlag er voor in de plaats
wapperen. De Franse commandant Bessières was hier zo woedend over dat hij het ontslag van
Cort Heijligers eiste bij Dumonceau. Dumonceau excuseerde zich bij de hertog dat hij niet
wist  dat  er  een  conventie  was  die  deze  verandering  van  vlag  voorschreef,  maar  gaf
tegelijkertijd Cort Heijligers bevel de Nederlandse vlag te laten hangen.

Het  1e  bataljon  verzamelde  zich  op  30  december  te  Veere  waar  de  jagers  werden
ondergebracht  in  de  kerk.  De  Fransen  werden  bij  de  burgers  ondergebracht.  Op  31
december werd  ook het 2e bataljon overgezet naar Noord-Beveland. Twee halve brigades
Franse Nationale Garde namen vervolgens Veere van de Nederlandse troepen over, zoals
eerder Middelburg was overkomen, en heel Walcheren werd Frans verklaard.306

Gevangene van Napoleon op Noord- en Zuid-Beveland/ Het depot naar Amsterdam

Terwijl de machtsverhoudingen in Zeeland en Brabant snel veranderden, nam de spanning
boven de grote rivieren toe.  Terwijl  Lodewijk en Dumonceau zich concentreerden op de
verdediging van Amsterdam en omstreken, verklaarde Napoleon met een soort salamitactiek
steeds meer plakjes van het Koninkrijk Holland Frans. In 1795 was Zeeuws-Vlaanderen al
van  Nederland  afgescheiden  en  in  1807  volgde  Vlissingen.  Eind  december  1809  werd
Walcheren Frans verklaard, Noord- en Zuid-Beveland volgden. Bergen op Zoom werd op 15
januari  1810 ingenomen door het Franse leger.  Breda en de overige Brabantse vestingen
volgden. 

Boven de grote rivieren werden maatregelen getroffen tegen de dreiging van de Franse

304 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 4, order van Cort Heijligers 15 dec. 1809, Cort Heijligers aan 
van Helden 25 dec. 1809; inv. nr. 5, ingekomen stukken nr. 786, Van Helden aan Dumonceau.

305 Bruine 1963, 59,60; NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv.nr. 4, Cort Heijligers 24 dec. 1809-1 jan. 1810.
306 ZA, 1, OA Veere, inv. nrs. 148, 149, minuten notulen gemeenteraad 1809-1810; inv. nr. 162, afschriften van 

stukken 1809-1810; minuten gemeenteraad 25 en 30 dec. 1809; Stephenson 1825, I, 89, 90. Zie bijlage I.4 
voor brieven van Dumonceau, Cort Heijligers en van Helden betreffende de inname van Walcheren.
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vrienden. Eind januari 1810 werden zo veel mogelijk Nederlandse troepen naar Amsterdam
verplaatst  en daar ingekwartierd.  Tot die  troepen behoorde ook het  depotbataljon van de
jagers uit Doesburg. Een reservekorps werd ingezet voor de bewaking van de toegangswegen
tot  Amsterdam.  Tot  dit  korps  behoorde  ook het  depotbataljon  van  het  1e  regiment.  Het
garnizoen van Utrecht  werd op 28 februari  uitgebreid  met  de depotbataljons  van het  4e
regiment infanterie van linie en het 1e regiment jagers.307 Voordat de jagers van het depot bij
Utrecht  waren,  verlieten  Nederlandse  troepen  Utrecht  al  en  trokken  naar  Amsterdam en
Abcoude. Generaal-majoor Storm de Grave commandeerde deze troepen die naast de jagers
bestonden uit: het 2de bataljon van het 4de regiment linie-infanterie, 14 compagnieën van het
legioen veliten, een detachement van het 2de regiment linie-infanterie, de depots van het 3e,
4e en 6e regiment linie-infanterie en het korps Israëlieten.308 

Ondertussen werden de Nederlandse troepen in Brabant en Zeeland onder Frans bevel
geplaatst  en zij  mochten  zich niet  naar  het  nog niet-Franse  gedeelte  van het  Koninkrijk
Holland verplaatsen.309 De Fransen bezetten Willemstad, Dordrecht, Hellevoetsluis en Brielle
begin februari. Eind februari 1810 trokken de Fransen de Rijn over, Gelderland binnen. Geen
schot werd gelost ondanks de order van 1 januari 1810 dat vreemde troepen nergens mochten
worden toegelaten.

De jagers bij de veldbataljons verkeerden ondertussen in een merkwaardige situatie. Zij
werden vastgehouden tot Napoleon Nederland veilig in handen had en maakten deel uit van
de brigade d´Hastrel die Noord- en Zuid-Beveland en Wolphaartsdijk bezette.310 Vanaf begin
januari  1810 probeerden Kraijenhoff  en Dumonceau met  aanhoudende verzoeken om de
Nederlandse troepen in een  gezondere  omgeving buiten Zeeland onder  te  brengen.311 De
jagers bleven op de ziekmakende eilanden Zuid-Beveland en Wolphaartsdijk.312 Zo konden zij
niet tegen Franse troepen worden ingezet die Nederland innamen. Op 31 januari arriveerden
nog vier luitenants en 150 jagers bij het regiment nadat zij bij Bergen op Zoom eerst waren
tegengehouden door de Fransen. Het depot te Doesburg stuurde daarna geen jagers meer naar
Zeeland want alle beschikbare jagers werden ingezet voor de verdediging van Amsterdam. 

Onder de 4.000 man Nederlandse troepen, die eind 1809 op Zuid-Beveland verbleven,
waren er velen ziek. Twintig jagers werkten in het hospitaal te Kapelle. Daar de Fransen de
hospitalen confisqueerden in  en om Zeeland werden veel  zieke  jagers  naar  het  depot  te
Doesburg gestuurd en naar Groningen waarheen het depot  werd verplaatst.  Zo liepen de
jagerbataljons gestaag leeg.

De jagers werden op 21 februari 1810 overgezet naar Wolphaartsdijk. Dat overzetten was
een  probleem  want  van  de  vaartuigen,  die  eerder  de  Nederlandse  troepen  hadden
getransporteerd, waren er nu twee gevorderd voor de Franse troepen. De Nederlandse, maar
ook de Franse troepen konden niet langer van brandstoffen worden voorzien omdat ze niet
over de juiste bonnen beschikten. Hoewel de Fransen aangaven dat er een beste stemming
heerste onder de Hollandse troepen in Zeeland, kwamen er berichten door dat de jagers met
geweld onderdrukt werden.313

307 Dagboek Keetell, aantekening 28 feb. 1810.
308 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1417 Geheime Verbalen jan.-feb. 1810. 23  feb. 1810.
309 Krayenhoff 1831, 259, 260. Na de inname van Bergen op Zoom kregen Nederlandse militairen op 14 en 16 

januari orders om zich van Bergen op Zoom naar hun regimenten in Zeeland te begeven. Tot grote ergernis 
van de Fransen bevonden zij zich op 24 januari nog steeds te Bergen op Zoom.

310 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 6, ingekomen stukken nr. 812, brief  21 jan. 1810.
311 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 5, nr. 797;  inv. nr. 6, ing. stukken nr. 834, 11 & 14 jan. 1810.
312 De Fransen brachten dienstweigeraars en deserteurs uit Franse legeronderdelen in een regiment op Walcheren 

onder. Het was er uiterst ongezond en van de eilanden kwamen ze bovendien niet gemakkelijk weg.
313 SALD, OA Doesburg, 48, inv. nr. 165 I, brieven 14 januari 1810 van kolonel Vaijnes van Brakell, cdt. 

Doesburg. Majoor Coucourt wilde begin januari nog wel een detachement van 80 jagers naar de 
veldbataljons in Zeeland sturen. De commandant van Doesburg hield dat tegen omdat er anders te weinig 
verdediging in de stad zou zijn; brieven 16 januari 1810. Naar aanleiding van de brief van Vaijnes van 

77



De twee veldbataljons van het  1e regiment  jagers waren op 1 en 2 januari  1810 van
Walcheren overgebracht naar Noord-Beveland. Het 1e bataljon werd te Wissekerke en het 2e
bataljon in boerderijen nabij het veer geplaatst, waar zij hun uitrusting weer enigszins op orde
probeerden te brengen. De troepen hadden rust nodig, schreef Stephenson in zijn dagboek.
Een periode volgde waarin de jagers op wisselende locaties op Noord- en Zuid-Beveland en
Wolphaartsdijk werden ondergebracht. 

Begin maart 1810 was het geld bij de Nederlandse troepen op de Bevelanden volledig op.
Niet alleen kregen de soldaten deze maanden geen soldij betaald, ook de geldkisten bij het
regiment waren geheel leeg.314 Op 30 maart 1810 zou Dumonceau te Heinkenszand het 1e
regiment jagers inspecteren dat daartoe om een uur in de middag klaarstond. Het ging niet
door die dag, de inspectie vond enkele dagen later plaats. Het was een signaal dat een vertrek
uit  Zeeland ophanden was.  Dumonceau was  op  2  april  kort  bij  de  jagers,  die  toen  dus
inmiddels onder Frans bevel stonden. Zij defileerden voor hem. Het was een curieuze situatie:
wie had het nu voor het zeggen over de jagers? De Fransen lieten de jagers niet gaan tot zij
Nederland grotendeels bezet hadden en Dumonceau kon nog wel bij de jagers langskomen
alsof  zij  normaal  tot  het  Koninklijk  Hollands  leger  hoorden.  Kolonel  Avisard,  de
commmandant van de jagers, werd op 11 april overgeplaatst naar de garde. Op 7 April 1810
was hij vervangen door majoor Everts die vanuit Nederland naar Zeeland kwam.315 

Onder Frans bevel zaten de jagers dus vast op Zuid-Beveland. Zij kregen op 15 april extra
wijn om te vieren dat koning Lodewijk was teruggekeerd uit Frankrijk en op dezelfde dag
werden de Nederlandse troepen verenigd met het Franse Noorderleger tot het Observatiekorps
van Holland. De Nederlandse troepen verlieten Zuid-Beveland op 18 april, behalve het 1e
regiment  jagers.316 Binnen  enkele  dagen  kregen  ook  de  jagers  een  nieuwe  bestemming
toegewezen. Maarschalk Oudinot gaf op 22 april order dat het 1e regiment jagers zich in de
nabijheid van Yersekendam zou verzamelen en vandaar door zou reizen per boot en waar
mogelijk marcherend: de 1e dag naar Tholen, de 2e dag naar Willemstad en op de 3e dag
moesten de staf van het regiment en één bataljon naar Rotterdam en het andere bataljon naar
Dordrecht. In die plaatsen zou het regiment tot nader order blijven. Op 24 april 1810 ontving
het regiment jagers order Zuid-Beveland onmiddellijk te verlaten.317 De jagers werd een
nieuwe taak toegewezen: kustbewaking in Groningen en Oost-Friesland. Een lange mars
wachtte.

Brakell besloot de minister dat de Depots in het algemeen, geene verderen opzendingen van 
manschappen doen aan de Regimenten zich in Zeeland bevindende; Kraijenhoff 1831, 258-260.

314 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 6, ingekomen stukken nr. 852  brief 6 maart 1810; Cortgeen 21 
feb. 1810 nrs. 853 en 864, brieven 6 en 12 maart 1810.

315 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 6, ingekomen stukken nr. 886. Everts werd bataljonscommandant 
in sept. 1810. Dec. 1810 vertrok hij naar het 4e de ligne om in mei 1812 terug te keren bij het dan 33e légère
dat te Kikoord in Oost-Pruisen verbleef. Everts 1901, 620-622.

316 Idem, ingekomen stukken, nr. 890 Kraijenhoff aan Dumonceau 15 april 1810, brief 18 april 1810.
317 Stephenson 1825, I, 93.
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Hoofdstuk 2  Naar Rusland 1811-1812

Naar Groningen en Oost-Friesland – het 1e regiment jagers wordt 33e légère

Het regiment verzamelde op 25 april 1810 bij de veren van Wemeldinge en Yerseke waar
het werd overgezet naar Gorishoek. De regimentsstaf en het 1e bataljon overnachtten te
Sint Maartensdijk en het 2e bataljon te Scherpenisse. De volgende dag gingen de jagers
naar Roosendaal.  Op 27 april  was de bestemming Breda,  maar de Franse commandant
wilde de jagers niet toelaten tot de vesting. Daardoor was het 1e bataljon genoodzaakt te
overnachten te Princenhage en het 2e bataljon te Ginneken. Op 28 april volgde een mars
naar Munsterkerk, Dussen en Muilkerk en de volgende dag via Gorinchem naar Utrecht.
Daar  marcheerden  zij  op  30  april  in  ´groot  uniform´ binnen  omdat  het  regiment  door
maarschalk Oudinot geïnspecteerd zou worden.318 

Bij aankomst van de jagers bleek hij de stad al weer verlaten te hebben.  Op 1 mei  ging
het regiment naar Amersfoort waar het de volgende dag een rustdag had. Op 3 mei liepen
de jagers naar Putten. Het 2e bataljon bracht hier de nacht door. De regimentsstaf en het 1e
bataljon marcheerden naar Elspeet. Majoor Coucourt bevond zich te Elspeet om afscheid te
nemen van het regiment vanwege zijn overplaatsing naar de garde. Luitenant-kolonel Van
Beresteijn  volgde  hem op.319 Op  4  mei  arriveerde  het  regiment  te  Zwolle.  Te  Zwolle
werden tien  wagens gevorderd teneinde  de goederen  van het  regiment  naar  Meppel  te
transporteren.320 Op 5 april marcheerden de jagers naar Meppel. Het 1e bataljon ging op 6
mei naar Diever, terwijl de regimentsstaf en het 2e bataljon naar Dwingeloo trokken. De
volgende dag ging  het  regiment  naar  Assen en  op 8 mei  werd Groningen bereikt.  De
commandant van de stad, generaal-majoor Morio de L'Isle. Ontving de jagers buiten de
poorten  van  de  stad.  In  groot  tenue  marcheerden  de  jagers  de  stad  binnen.  Buiten  de
garnizoensdienst deden de jagers tijdens het verblijf te Groningen verder niets bijzonders.
Tijdens gewapende en ongewapende appèls werden de verschillende onderdelen van de
uitrusting gecontroleerd.321

Het  1e  bataljon  marcheerde  op  14  mei  1810  naar  Midwolda  waar  de  staf  en  vier
compagnieën overnachtten. De overige vier compagnieën gingen verder naar Finsterwolde.
Leer  werd  op  2  mei  bereikt  en  de  daarop  volgende  dag  liepen  de  1e,  4e,  5e  en  8e
compagnie naar Aurich. De rest van het bataljon bleef te Leer. Te Aurich verbleef al een
eskadron kurassiers en generaal Vizier met zijn staf, waardoor er weinig ruimte was voor
met name de officieren van de jagers. Op 22 mei vertrok een compagnie kurassiers uit
Aurich waardoor er ruimte kwam voor de jagers. In de weken die volgden, legerden er
afwisselend compagnieën te Wittmund, Jever en omliggende dorpen in Oost-Friesland. 

Ter vervanging van Franse troepen namen de jagers vanaf 1 juli 1810 posities langs de
kust in: de 2e, 3e en 7e compagnie van Mintz tot aan Niestad, de 6e compagnie ging naar
Esens om van daar de kust te bezetten van de Frederiker tot aan Accumersiel bij Jever. De

318 Bij groot uniform of groot tenue werd het gewone uniform voorzien van distinctieven zoals 
onderscheidingen, rangonderscheidingstekens, pompons of pluimen op de sjako en slobkousen.

319 Stephenson 1825, I, 94, 95.
320 HCO, 3.1, inv. nr. 6508 ‘Verbaal Landdrost’ 2 juli 1810; inv. nr. 6549 ‘Ingekomene Missives en 

Dispositien by het Bureau van Policie’ 29 juni 1810, brief burgemeester Zwolle aan Meppel 4 mei 1810.
321 Stephenson 1825, I, 94, 95; NA, Dumonceau, inv. nr. 6, nr. 884: Generaal Cort Heijligers was per 3 april 

1810 aangesteld als commandant over de troepen in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Oost 
Friesland. Cort Heijligers diende van 1795 tot 1803 als kapitein bij 4B jagers te Groningen; RHC GA, 
Provinciaal archief, Openbare veiligheid, R.F. 1810.5. De huisvesting van Cort Heijligers te Groningen was 
niet naar de functie die hij bekleedde. Adj.-cdt van de divisie Molitor, generaal de Contaime, drong er in aug. 
bij de burgemeester van Groningen op aan Cort Heijligers vooral goed te huisvesten, onder verwijzing naar de
voorschriften omtrent goede huisvesting van hoge officieren.
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4e compagnie ging naar Norden en luitenant Goetz moest met 20 jagers naar Greetsiel, een
mars van 65 kilometer die in een ondraaglijke hitte in elf uur afgelegd werd. Om de hitte
van de dag te  vermijden marcheerden op 2 juli  om drie  uur in de morgen de staf,  de
karabiniers,  de  voltigeurs  en  de  5e  compagnie  naar  Aurich,  een  mars  van  5  uur.  De
volgende morgen om 2 uur vertrokken zij naar Emden, een mars van 4 uur, waar Franse
troepen afgelost werden. Zo werden de jagers bij voortduring van locatie gewisseld. 

Koning Lodewijk trad op 1 juli 1810 af en bij decreet van Rambouillet van 9 juli 1810
werd het Koninkrijk Holland opgeheven en bij Frankrijk ingelijfd. Een commissie onder
voorzitterschap van Lebrun vormde een overgangsregering. Dit had ook gevolgen voor het
Nederlandse 1e regiment jagers. Om te beginnen ontving het regiment op 23 juli de order
om de Nederlandse kocarde door de Franse te vervangen. De helft van het 1e bataljon was
op  26  juli  in  groot  tenue  aanwezig  op  de  markt  van  Emden.  De  officieren  werden
afgezonderd en naar het logeeradres van generaal Vevier gebracht. Hij nam de eed van
trouw aan Napoleon en het Franse leger af als een formaliteit en gaf te kennen dat de
troepen immers al ingedeeld waren en de Franse kocarde droegen. Aansluitend werden de
manschappen naar  het  exercitieveld  geleid  waar  zij  eveneens  de  eed  aflegden.  Daarna
werden de manschappen onthaald op bier, jenever, brood en kaas. 's Avonds keerden de
compagnieën weer terug naar hun locaties te Marienhaven, Leer en de Rijp. Luitenant-
kolonel Schuurman en adjudant Stephenson reisden naar Wittmund waar brigadegeneraal
Cort Heijligers de volgende dag de overige vier compagnieën de eed afnam. Zij keerden
direct terug naar Emden waar Cort Heijligers de karabiniercompagnie inspecteerde. Ook
het depot in Doesburg moest de eed van trouw aan Napoleon afleggen. De jagers van het
depot marcheerden daarvoor van Doesburg naar Arnhem. De instructie bij het regiment
werd voortaan in het Frans gegeven, een taal die slechts enkele officieren beheersten. In de
dagen die volgden, werden de officieren één voor één beoordeeld door generaal Durutte.322 

Op  1  september  kreeg  het  regiment  jagers  de  naam  33eme  régiment  d´infanterie
légère.323 Met  de incorporatie  van het  Nederlands leger  in  het  Franse leger,  ten slotte,
werden de depots van de voormalige Nederlandse regimenten naar Frankrijk verplaatst.324

Tot eind september 1810 verplaatsten de compagnieën zich bij  voortduring in Oost-
Friesland.  Te Emden verzamelde zich op 1 oktober  het  1e bataljon,  vanwaar  het  werd
overgezet naar Delfzijl. Vijf compagnieën overnachtten te Appingedam, de staf en overige
compagnieën te Delfzijl. Het regiment marcheerde op 2 oktober 1810 Groningen binnen in
groot tenue. Bij hun aankomst was juist het 123e de ligne geformeerd en stond het op het
punt om te defileren voor generaal Molitor. Het 33e légère plaatste zich aan het einde van
de kolonne en volgde de bewegingen van het 123e. De redactie van de Zwolse courant
vond het spektakel de moeite waard om te beschrijven: ‘GRONINGEN, den 4 October. De
buitengemeen fraaije Kermis en het zoo uitmuntend schoone weder, dat dezelve vergezeld, als
mede de talryke Militaire Corpsen, die zich in deze Stad bevinden, en welke op tusschen de 7
en 8000 man geschat  worden,  geven tegenwoordig aan deze  Stad eene  voorbeeldelooze
levendigheid; zijnde door den Generaal Graaf Molitor, eergistermiddag het 123ste Regiment
Infanterie van Linie, en gistermiddag het 33ste Regiment Ligte Infanterie alhier, op de breede
Markt, met gewone plechtigheden georganiseerd geworden. Het herhaald gejuich, van leve

322 In Emden werd op 15 augustus een groot bal georganiseerd ter gelegenheid van de verjaardag van de 
keizer 'en des avonds illuminatie'.Napoleon vierde zijn verjaardag te Amsterdam en ontving een delegatie 
van de Hollandse marine en het leger; Geerts 1982, 365-375. 

323 Zie bijlage I.5 betreffende de oprichting van het 33e légère in 1808. Dumonceau had een belangrijke rol 
in de samenstelling van de voormalige Hollandse regimenten ten gevolge van de Inlijving. Van 
Seypesteyn 1852, 82-85; Stephenson 1825, I, 94 – 98, 99.

324 123e regiment linie-infanterie te St. Omer, 124e de ligne te Abbéville, 125e de ligne te Amiens, 126e de 
ligne te Luik, 11e regiment huzaren te Arras, 14e bataljon artillerietrein en 9e regiment artillerie te voet te 
Douay. Napoléon, Correspondance Inédite, 1811, nr. 5853, p. 510, 27 juli 1811.
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de Keizer! deed de lucht weergalmen.325 Daarna gingen de jagers naar hun kwartieren en de
officieren werden aan hun nieuwe generaal voorgesteld. Het regiment was op 3 oktober om
twaalf  uur  onder  de wapenen.  Op de verzamelplaats  was ook een bataljon van het  6e
regiment linie-infanterie aanwezig. Het regiment werd op vier bataljons georganiseerd, met
elk zes compagnieën.326 Kolonel van Ommeren verving kolonel Everts  als commandant
van  het  33e  légère,  die  naar  een  ander  regiment  werd  overgeplaatst.  Op  5  oktober
marcheerde een groot deel van het  33e  légère weer terug naar  Oost-Friesland waar de
militairen  in  steeds  wisselende  formaties  op  verschillende  plaatsen  werden  ingezet  en
ingekwartierd bij de bevolking. Volgens Everts deden de twee bataljons surveillancedienst
langs de Jahde en hoorden zij tot de brigade Cervone.327 Af en toe kwam het 1e bataljon
bijeen te Emden voor een inspectie.328

Van begin september tot eind oktober 1810 waren karabiniers van het 2e bataljon te
Zwolle  gedetacheerd.  Van  daaruit  werden  zij  gedelegeerd  naar  Kampen,  Genemuiden,
Blokzijl, Kuinre, Vollenhove en Muggebeet. Zij waren daar voor de kustbewaking en voor
de uitvoering van het Continentaal Stelsel. In de kleine dorpjes werden 25 jagers met een
officier geplaatst bij de bevolking.329 Het 4e bataljon werd in januari 1811 van Groningen
naar  Zwolle  verplaatst.330 Dumonceau hield  op 4 februari  revue over  het  3e,  4e  en 5e
bataljon te Groningen. Het 4e bataljon bestond uit vier compagnieën. Na de revue keerden
drie  compagnieën  terug  naar  Zwolle  en  de  Zuiderzeekust.331 Een  compagnie  werd  te
Coevorden gelegerd. De huisvesting in de kazerne te Zwolle was vreselijk vanwege de
ontelbare  wandluizen  die  in  de  vloeren  en  de  zoldering  zaten.332 Op  7  februari  hield
Dumonceau revue over het 1e en 2e bataljon die te Emden verbleven.333

De  veldbataljons  kregen  op  19  maart  1811  te  horen  dat  zij  zich  vanaf  1  april
marsvaardig  moesten  houden.  Nu  zouden  pas  echt  lange  veldtochten  volgen.
Brigadegeneraal  Durutte  en  kolonel  Margerije,  de  nieuwe  regimentscommandant,
325 Zwolsche Courant, Dingsdag den 9 October 1810, No. 81, p. 1.
326 RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816. Minuten ingediende declaratien betreffende militaire transporten 

en kazernering in de jaren 1806-1820, inv. nr. 2797 (1807-1817). Naast manschappen waren er  veel 
goederen nodig. Te Leiden was het centraal militair depot gevestigd. Het 33e légère ontving daar onregelmatig 
goederen van: ‘Magazijnsgoederen van 33RLI zijn in Wintermaand [december] 1810 van Leyden naar 
Groningen vervoerd met het schip De Jonge Durks’ en tevens ‘Goederen 33RLI van Leyden naar 
Blaauwverlaat in December 1810'.

327 Everts 1901, 621, voetnoot 2. Al die tijd was het depot van het regiment te Doesburg gevestigd. Eind 
november 1810 werd het depot van Doesburg naar Groningen verplaatst. SALD, OA Doesburg, 
'Commissie van Kazernering 1810-1817' inv. nr. 2082, rapport 29 nov. 1810.

328 Op 7 feb. 1811 door generaal Dumonceau, op 27 feb. door brigadegeneraal Legary. De nieuwe 
regimentscommandant, kolonel Margerije, arriveerde op 9 maart vanuit Groningen bij het bataljon te 
Emden. Hij inspecteerde het de volgende dag en keerde tevreden naar Groningen terug.

329 HCO, GA Zwolle, AAZ 01; inv. nr. 979, kasoverzicht 13 sept. 1810, gedaan voorschot 29 sept. 1810; inv. 
nr.115, Verbaal Burgemeester Zwolle binnengekomen, p. 562;  inv. nr. 979, brief burgemeester 5 nov. 
1810; inv. nr. 973, memorieboekje uitgaven militairen 1810; inv. nr. 6508, verbaal landdrost Overijssel, 
15 Wynmaand 1810, 5 & 6, 17 Wynmaand, 1 en 30, Wynmaand 1810, 2; inv. nr. 115, verbaal ingekomen 
stukken burgemeester Zwolle, 596, 599, Molitor 29 dec. 1810.

330  NL-HaNA, 2.01.01.08, Prins-Stedehouder, inv. nr. 39. De kust van de Zuiderzee was een belangrijke 
verdedigingslijn voor het geval dat Engelsen kans zagen de Waddenzee over te steken. ‘Na de landing der 
Engelsen in Noord-Holland, in het jaar 1799, stevende een Engelsch Officier, die zich, met 12 Matrozen, aan 
boord van een gewapend vaartuig bevond, naar Genemuiden, en stelde zich, in naam des Prinsen van 
Oranje, in het bezit der plaats; doch een vijftigtal Jagers, van Deventer en Hattem derwaarts gezonden, 
namen den Officier en 10 Matrozen gevangen, en bragten het schip naar Zwolle.’  Van der Aa 1843) IV: 528.

331  RAO, AAZ 01, inv. nr. 115, ‘Verbaal van het verhandelde bij den Burgemeester der stad Zwolle 
binnengekomen den 3 February 1808’, p.618, 619; inv. nr. 588, ingekomen brieven 11 jan. 1811 tot 26 
juni 1812, nr. 56; NL-HaNA, 2.01.01.08, archief Prins-Stedehouder, inv. nr. 39, verslag van Durutte, 
Groningen 25 feb. 1811.

332 RAO, AAZ 01, inv. nr. 588, ingekomen brieven 11 jan. 1811 tot 26 juni 1812, nr. 64.
333 NL-HaNA, 2.01.01.08, Prins-Stedehouder, inv. nr. 39.

81



arriveerden op 26 maart 1811 vanuit Groningen om de veldbataljons te inspecteren: het 3e
bataljon op 27 maart te Aurich, de volgende dag het 2e en 4e bataljon plus de staf van het
regiment.  Op  30  maart  1811  vond  bij  het  regiment  de  reorganisatie  plaats  van  drie
marsvaardige veldbataljons.  Alle geschikte  mannen van het 4e bataljon gingen naar  de
marsvaardige  bataljons,  en  omgekeerd  werden  alle  soldaten  die  lange  marsen  niet
aankonden, naar het 4e bataljon overgeplaatst. Op 1 april 1811 verlieten de veldbataljons 1,
2 en 3 plus de regimentsstaf Aurich voor een mars naar Maagdenburg.334

Naar Maagdenburg, vanaf voorjaar 1811

Volgens het verdrag van Tilsit (1807) diende Rusland zijn havens gesloten te houden voor
Engelse koopwaar, hetgeen van cruciaal belang was voor het slagen van het Continentaal
Stelsel. Rusland had echter Engelse industriële producten en goederen uit de koloniën nodig,
terwijl Engeland niet zonder Russisch ijzer en graan kon. De Russische handelaren en boeren
werden bovendien – net zoals elders in Europa trouwens – ernstig getroffen door Napoleon´s
Continentale Stelsel. Bij de Vrede van Tilsit stond de roebel nog op 2,90 francs, vier jaar later
in 1811 stond hij nog maar op 1,50 francs. De economie won het van de politiek. In de winter
van 1810-1811 liet  tsaar  Alexander  weer  Engelse goederen toe  in  Rusland,  aanvankelijk
aangevoerd in neutrale Amerikaanse schepen. Deze goederen werden verhandeld naar het
westen van Europa. Napoleon annexeerde daarop Oldenburg, wiens groothertog een neef van
de tsaar  was.  De groothertog weigerde medewerking aan de annexatie waarop Napoleon
beslag legde op alle Oldenburgse publieke kassen. Wederzijdse protesten en verwijten bleven
niet uit en aan het einde van 1811 scheen een conflict onvermijdelijk. Alexander begon zich
eind  1810  voor  te  bereiden  op  een  oorlog  vanuit  een  defensieve  strategie.  Napoleon
verzekerde zich van de steun van Pruisen en Oostenrijk. Enorme troepenmassa's dirigeerde hij
naar de Elbe en de Weichsel.  Aanvankelijk wilde Napoleon slechts een beperkte inval doen
en niet verder oprukken dan tot Minsk.335 

Vanaf het voorjaar van 1811 trokken de troepen oostwaarts. Ook een aantal voormalige
Hollandse regimenten werd voorbestemd voor de veldtocht. De dienstplicht was inmiddels
in ´Nederland´ ingevoerd en de eerste goedgekeurde conscrits kwamen ook bij  het 33e
légère. Onder  hen was Roelof  Nijsingh Renting,  afkomstig  uit  het  Drentse  Dalen.  Hij
schreef  op  12  mei  1811  aan  zijn  ouders:  'Den  10den  Meij  Hebben  wij  de  wappens
Gekregen En stropdas Een Hembt Een paar Schoenen En paar zokken En den 12den Een
linnen Broek en Een paar slopkousen En wij Krijgen Nu in vervolg de blaauwe Mondering
dit zal den 13 den Meij beginnen'.336 Behorend tot de jaarklasse van 1808 was hij in de loop
van februari  1811 opgeroepen voor de conscriptie en in maart  ingeloot.  Vanaf 10 april
verbleef  hij  met  vier  dorpsgenoten,  bij  de  4e  compagnie  van  het  depotbataljon  te
Groningen.337 Zij maakten deel uit van een groep van 73 mannen uit Ems occidental die via
de conscriptie aan het 33e légère waren toegewezen.338 Zij behoorden tot de eersten bij het
regiment die niet meer vrijwillig in dienst gingen, maar volgens de strenge regels van de

334 Stephenson 1825, I, 98, 99, 104, 105. Zie bijlage I.2 voor de marsafstanden.
335 Lieven 2009, 41, 93-95, 128, 129.
336 DA, 0294, coll. diversen, aanvulling 450, brieven ingekomen bij Willem Nijsingh te Erm 1811, 1812, 

negen brieven van Roelof Nijsingh Renting, brief van 12 mei 1811. Met dank aan Cees Hofsteenge.
337 SHAT 22 Yc 235, M: 3034. Jan Lucas, Hendrik Kamps, Jan Willems en Gerard Arends.
338 NL-HaNA, 2.01.01.08, Prins-Stedehouder , inv. nr. 43, repartitiegegevens contingenten 1808; 

Correspondance Inédite, 1811, nr. 5320, aan generaal Clarke, 12 april 1811, 'Le 33e régiment d'infanterie 
légère n'a que 1.800 à ses trois bataillons qui sont en Allemagne. Il est indispensable que le 5e bataillon 
(de dépôt) fasse partir de Groningue 100 hommes pour recruter ces trois bataillons. Les 200 conscrits 
que le régiment ca recevoir porteront le 4e bataillon à 700 hommes, ce qui pourra le mettre à même de 
partir avec tous les 4es bataillons des corps d'armée d'Allemagne.
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conscriptie dienstplichtig waren. Zelf kiezen voor een regiment was  passé, volgens een
vooraf  bepaald  contingent  werden  de  dienstplichtige  rekruten  aan  een  regiment
toegewezen.  Vanuit  het  regiment  waren  vanaf  8  maart  1811  kapitein  Bagelaar  en  de
luitenants Van Gorkum en Zeitz met enkele onderofficieren ingezet bij de rekrutering, de
lotingen van de conscriptie en de opvang van dienstplichtigen zoals Renting.339 

Drie  veldbataljons  marcheerden  op  1  april  1811  naar  Bremen  waar  ze  op  7  april
aankwamen, vervolgens naar Maagdenburg waar ze tot 17 oktober van dat jaar bleven.340 

Eveneens  begin  april  marcheerde  een  deputatie  van  het  regiment,  bestaande  uit
luitenant-kolonel  Schuurman,  een  kapitein,  een  1e  en  2e  luitenant,  een  adjudant-
onderofficier, een sergeant, een korporaal, vier karabiniers en vier voltigeurs, Groningen
uit om te Parijs een nieuw vaandel in ontvangst te nemen uit handen van de keizer. De
uitreiking  was  op  zondag  30  juni.  De  delegatie  bracht  het  vaandel  naar  het  depot  te
Groningen  en  marcheerde  van  daaruit  samen  met  20  man  van  de  6e  compagnie,
gecommandeerd  door  luitenant  Bouwensch,  naar  Maagdenburg  waar  ze  31  augustus
arriveerden, een mars van 1800 km in vier maanden.341

Te  Groningen  werden  ondertussen  nieuwe  rekruten  opgevangen  in  depotcompagnieën
waaruit  een 4e veldbataljon werd opgebouwd. De 4e compagnie van het depotbataljon,
waarin Renting diende, vertrok als 5e compagnie van het 4e bataljon begin juni vanuit
Groningen naar Emden. De jagers van deze compagnie marcheerden vanuit  Groningen
naar Delfzijl en werden met de boot overgezet naar Emden. Te Emden hadden de jagers het
beter dan in Groningen. Voorafgaande aan het vertrek naar Maagdenburg waren op 4 juni
135 conscrits bij het bataljon gekomen. Op 8 juli 1811 werden 1 sergeant, 4 korporaals, 1
tamboer en 24 fuseliers van het 4e bataljon naar het depot overgeplaatst omdat zij wegens
lichaamsgebreken  niet  in  staat  werden  geacht  een  veldtocht  mee  te  maken.  Adjudant
Stephenson,  die  vanaf  november  1810  ziek  was  geweest  en  pas  in  februari  1811
terugkeerde  bij  zijn  (1e)  bataljon  te  Emden,  was  vanwege  zijn  zwakke  gezondheid
overgeplaatst naar het 4e bataljon, waar hij tijdelijk de functie van officier/ betaalmeester
waarnam.

In zijn brieven van 1 en 9 juni en van 20 juli uitte Renting zijn onzekerheid over de
onduidelijkheid van de volgende locatie. Werd het Maagdenburg waarvan ze wisten dat de
andere veldbataljons er verbleven, gingen ze naar Noord-Holland, of zouden ze langer te
Emden blijven?342 Aan zijn onzekerheid kwam een einde toen het bataljon op 21 juli order
kreeg om op de 25e juli naar Hamburg te marcheren.

Conscrit  Renting en adjudant Stephenson hielden de marsen precies bij  en daardoor
hebben we een aardig totaalbeeld. Stephenson overnachtte in herbergen, bij enkele boeren,
bij  een  kruidenier,  bij  een  restaurateur,  bij  een  baron  en  in  een  klooster.  Renting
daarentegen werd ondergebracht bij de burgers. Op 25 juli ging het van Emden naar Leer,
op 26 juli naar Westerstede en op 27 juli naar Oldenburg. Hier ontvingen de soldaten voor
het eerst hun 'campagne vivres'. Op 28 juli werd naar Brettorf gemarcheerd en op 29 juli
naar Bremen. De bataljonscommandant verbleef met adjudant Stephenson in logement het
Blaauwe  Huis,  waar  zij  'zeer  wel  waaren'.  Het  grootste  deel  van  het  bataljon  werd
ondergebracht in Hemelingen, ten zuidoosten van Bremen; op 30 juli ging de mars naar

339 Stephenson 1825, I, 103.
340 Tijdens de mars van Oost-Friesland naar Maagdenburg werden veel meer dienstplichtigen ziek dan 

ervaren vrijwilligers. Het regiment werd organiek ondergebracht bij de 31e divisie onder bevel van 
maarschalk Davout. Deze divisie werd later de 4e divisie onder bevel van generaal Dessaix, in het Ie 
legerkorps. 

341 Sabron 1910, 7, 8; Stephenson 1825, I, 106. 30.000 manschappen, inclusief de keizerlijke garde, stonden 
op 31 augustus vanaf 2 uur 's middags opgesteld voor een inspectie door Napoleon. Na de inspectie en het
uitdelen van de vaandels aan de deputaties volgde een uitgebreid defilé dat tot acht uur 's avonds duurde.

342 DA, 0294, diversen, aanvulling 450, brieven Roelof Nijsingh Renting, brieven van 1 en 9 juni, 20 juli.
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Achim. Na deze korte mars was de rest van de dag een rustdag. Volgens order moest er nu
naar  Maagdenburg  gemarcheerd  worden:  op  31  juli  naar  Verden,  op  1  augustus  naar
Nienburg, op 2 augustus naar Neustadt en op 3 augustus naar Egestorf Bissentorf. Volgens
de  orders moest het bataljon te Hannover overnachten, maar er waren zo veel troepen
binnen  de  stad  dat  de  plaatselijke  commandant  zich  genoodzaakt  zag  het  bataljon  te
Bissentorf onder te brengen. Op 4 augustus ging het bataljon naar Peine, op 5 augustus
naar Braunschweig, op 6 augustus naar Hessen, op 7 augustus naar Sargstadt. De volgende
dag werd via Halberstadt naar Oschersleben gemarcheerd. Stephenson bleef te Egeln. Op 9
augustus 1811 werd Maagdenburg bereikt,  'Zo dat ik na mijn rekening rijkelijk hondert
uiren van Groningen zijn wij zeer hoge bergen getrokken welken tweemaal zo hoog als de
torens in Emen berg welke wij van verre gesien hebben zo dat wij tusschen den berg en de
wolken geen onderscheid kunnen zien', aldus Renting. De marsen waren heel zwaar voor
de onervaren conscrits en veel van hen werden ziek. In 16 dagen legden zij 455 kilometer
af, gemiddeld 28,5 kilometer of 5,5 uur marcheren met zware bepakking per dag. 

Ver buiten de vestingwerken kwam de nieuwe commandant van het bataljon, de Franse
kolonel Patin, met andere officieren het bataljon tegemoet rijden. Dicht bij de stad kwamen
nog meer bekende officieren het  bataljon tegemoet.  In de stad kregen de soldaten hun
logementbiljetten. De volgende dag besteedden de jagers van het 4e bataljon aan het weer
op  orde  brengen  van  wapens  en  kleding.  Het  bataljon  werd  op  11  augustus  officieel
gepresenteerd aan kolonel Patin en moest,  net als  de andere bataljons,  tweemaal daags
exercities  oefenen  tot  in  de  kleinste  details.  De  vestingwerken  maakten  indruk  op  de
soldaten. De stad kon, naast de ruim 30.000 inwoners, een groot leger van meer dan 10.000
man binnen zijn werken opnemen en onderhouden. Bij  een eventuele belegering liepen
belegeraars  groot  gevaar  vanwege  het  risico  op  een  uitval.  Er  waren  waterwerken
aangebracht waardoor het gebied rond de vesting geïnundeerd kon worden. Renting aan
zijn ouders: 'Magtenburg is een zeer voortrefvelijk stad en een zeer sterke vesting. En daar
is zeer veel volk in de stad drie resementen welken wel 10-duisend man uitmacken. Melk en
boter hebben wij bijna nog niet gesien maar brood en bier is er goed koop. Wij liggen bij
borgers in kwartier. En wel met zes of agt man in kwartier'. Volgens de geruchten zouden
de veldbataljons spoedig naar Dresden vertrekken. Wat hij verder belangrijk vond om te
vertellen was dat het twee maanden niet had geregend en 'veele vrugten verdroogd'.343 

Davout zorgde voor scholing van de soldaten en voor voldoende kleding, schoenen en
wapens. Regimenten infanterie werden uitgebreid met een zesde bataljon. Zelfs over een
zevende bataljon werd gesproken.344 Desalniettemin waren de bataljons van het 33e légère
onderbezet, bovendien lagen veel manschappen in de hospitalen langs de marsroute naar
Maagdenburg.

Brigade-generaal Barbanegre nam op 20 augustus 1811 in Maagdenburg revue af van
het regiment dat in groot tenue was. Divisiegeneraal Bruno controleerde op 29 augustus de
buitenlanders  bij  het  regiment.  Enkele  Fransen namen dienst  in  voormalige  Hollandse,
Pruisische en Oostenrijkse regimenten en kwamen niet uit voor hun herkomst.345 Het waren
voorbereidingen voor de verplaatsing van de veldbataljons naar Stettin. Op 20 oktober om
5 uur 's morgens kwam het bevel om te marcheren. 's Middags om 3 uur marcheerden de
veldbataljons de stad uit naar Burg aan de overkant van de Elbe, waar ze rond middernacht
aankwamen en de nacht doorbrachten.346

343 DA, 0294, coll. diversen, aanvulling 450, brief Renting 25 aug. 1811; Wiebeking 1814, III, 232-234.
344 Charrier 2005, 453-456; Davout; Correspondance, 1811, nr. 954, 233-236. 
345 SHAT Xb 622, Etat nominativ 28 augustus 1811. Zie ook bijlage II.11 voor een officierenoverzicht op 28 

augustus 1811.
346 DA, 0294, brieven Renting, brief 6 nov. 1811; Stephenson 1825, I, 104-107; Sabron 1910, 7-10.
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Het depot naar Givet, augustus 1811

Vanwege de slechte en ongezonde huisvesting van de jagers was het depot van het 33e
légère eind november 1810 van Doesburg naar Groningen verplaatst, waar het overigens
maar  kort  zou blijven.347 Standplaats van het depot van het 33e  légère werd de vesting
Charlemont bij Givet. In dit fort verbleven de depots van het 33e légère en het 34e de ligne.
Zie ook deel IV, hoofdstuk 1, waar enkele details van deze curieuze Hollandse enclave zijn
beschreven. 

Afbeelding 9. Fort Charlemont, hoog op de rotsen bij Givet 348

Op de afbeelding is te zien dat het fort strategisch boven zijn omgeving uittorent. Op de
achtergrond zijn de kerktorens van Givet zichtbaar. De vestingstad lag aan beide zijden van
de Maas. Groot- en Klein-Givet waren verbonden met een schipbrug van zestien boten en
nog niet door een stenen brug zoals op de afbeelding is te zien. Langs de rotsen waren
trappen aangebracht die naar de barakken leidden langs de Maas. Daarin waren vanuit het

347 SALD, OA Doesburg, inv. nr. 2082, Commissie van Kazernering 1810-1817, rapport 29 nov. 1810. 'Het 
Guarnisoen uitgemarcheerd naar Groningen' schreef de administrateur van de commissie kazernering van de 
stad Doesburg onder aan de weekstaat van 29 november 1810, toen de jagers twee dagen eerder waren 
uitgemarcheerd; HCO, GA Zwolle, AAZ 01; inv. nr. 973, memorieboekje uitgaven militairen 1810, rapport 29
nov. 1810. De bagage van de staf van het depot was op 19 oktober op twee wagens met elk twee paarden 
onder begeleiding van elf jagers al naar Groningen vertrokken. Op 25 oktober volgden nog twee wagens met 
vier jagers. Het depotbataljon, bestaande uit 198 jagers, verliet op 27 november Doesburg. Ze verlieten 
Zwolle op 30 november en trokken naar De Wijk bij Meppel om enkele dagen later Groningen binnen te 
marcheren; SALD, NA Doesburg, inv. nr. 2086, rekeningen (betreffende kazernering); inv. nr. 2082, 
ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de commissie van Kazernering 1810-1817, rapport 6 dec. 
1810. Er verbleven eind november nog 56 zieken in de ziekenkamers. Deze zieke jagers werden op 5 
december 1810 per boot van Doesburg naar Groningen vervoerd getuige de nota 'Voor 90 Bossen Stroo, 
afgelevert bij de inscheeping der zieken van 't Depôt 33e Regt. Ligte Infanterie, naar Groningen f 6,--'.

348 Wolfe 1830, VI. Zie voor de infrastructuur van Engelse krijgsgevangenen rond Verdun: Duché 2014.
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depot krijgsgevangenen te Verdun Engelse krijgsgevangenen ondergebracht. De Engelse
schipper  John  Tregerthen  Short  was  tussen  maart  1804  en  mei  1814  te  Givet  in
gevangenschap.  Hij  schreef  in  zijn  dagboek  dat  er  930  Engelse  krijgsgevangenen
gehuisvest waren. In acht lange gangen waren elk acht kamers en in elke kamer verbleven
16 man. Ook rond de barakken was weinig ruimte. 's Zomers bakten de Engelsen weg in
hun barakken tegen de rots,  bij  hoog water  stond de  eerste  verdieping onder  water.  's
Winters was het koud en vochtig zo dicht bij de rivier. Ze kregen slecht te eten. Soldaten
uit het fort wisten dat en gooiden spottend voedsel en afval naar beneden gelijk pinda's
naar de aapjes om hun gevangenen te vernederen.349

In dit complex werd het depot van het 33e légère gevestigd. De 130 man van het depot
vertrokken op 15 augustus 1811 uit Groningen en bereikten op 20 augustus Apeldoorn. De
marsen gingen via  Arnhem, Nijmegen,  over  Grave,  Vechel,  Eindhoven op 26 augustus
1811 en via Hechtel naar Givet.  Vanaf die tijd gingen er detachementen verse rekruten
naar Givet,  maar niet  altijd volgens dezelfde route.350 Coenradus Feringa uit Zuidbroek
werd 27 maart 1812 ingeschreven in het stamboek te Givet. Aan zijn ouders beschreef hij
de route die hij aflegde vanaf zijn inloting naar Givet: van Zuidbroek naar Groningen in 4
uur, naar Assen in 6 uur, naar Dwingelo in 5 uur, naar Meppel in 5 uur, naar Zwolle in 6
uur, naar Apeldoorn in 7 uur, naar Arnhem in 5 uur, naar Nijmegen in 3 uur, naar Kleef in 5
uur, naar Geldern in 7 uur, naar Venlo in 4 uur, naar Roermond in 5 uur, naar Sittard in 5
uur, naar Maastricht in 5 uur, naar Luik in 6 uur, naar Tervrinje  (Yernée-Fraineux?) in 4
uur, naar Ciney in 5 uur en tot slot naar Givet in 7 uur. Na achttien dagen (93 uur marsen)
werd Givet bereikt. 'Daar vandaan op een hoogeberg Daar liggen wij in de Brakken. Die
berg  is  hooger  als  de  grote  toorn  tot  grooningen'.351 Zestig  mannen  waaruit  het
eerstvolgende  detachement  bestond,  vertrokken  op  17  oktober  uit  Groningen  met
bestemming Givet. Er volgden nog tenminste acht detachementen in 1811 en 1812.352 

Harm Eltje Prins, conscrit van 1808, maakte de mars naar Givet zelfs tweemaal. Hij
kwam op 10 april 1811 bij het regiment, deserteerde op 19 juni 1812, werd gearresteerd en
kwam als arrestant bij het depot terug op 31 oktober 1812.353 Hij schreef zijn ouders op 7
november 1812 over die tweede tocht naar Givet: Gij kunt wel denken dat ik veel Geleeden
heeft alle dagen en een aander prieson en dan op Stroo te slaapen en dan alle daagen
Zulke hooge bergen op en of wel wier maal zoo hoog als de tooren van Groennegen ik heb
noodt Zulken hoogen bergen gezien'. Op 31 oktober 1812 werd hij uit de gevangenis te
Givet gehaald en voor de krijgsraad gebracht. Hij werd onmiddellijk vrijgelaten en mocht
naar huis. Maar Harm werd ziek en overleed. Kapitein Seeuwen schreef zijn ouders op 3
december  1812:  'Uw zoon  Harms Eeltie  Prins  die  onlangs  hier  gearriveert  is  en  vrij
gesprooken was maar ziek geworden zijnde en hier naar het hospitaal is moeten gaan. Een
12 daagen geleeden was hij mooi aan dat beterhandt. Dan hij is weder erger geworden en
is van dag tot dag verergert ja zoo dat hij desen nagt is koomen te sterven. En daar hij bij
mijne compagnie geplaast was zoo heeft hij mijn ter bewaaring gegeeven een horlogie en
zeve hollandtse guldens met versoek zoo hij kwam te sterven van dat dan aan Uw over te

349 Wolfe 1830, VI (afbeelding), 33; Gabrielsen 2015, 1-35. Ondanks hun ongelukkige situatie zetten de 
Engelsen, voor een groot deel uit marinepersoneel bestaande, een navigatieschool op wat erg goed was 
voor de motivatie van de soldaat en de discipline. Na een jarenlange gevangenschap keerden zij met een 
diploma naar huis. 

350 GA, 2000, inv. nr. 715; RANB, BHIC, toegang 16, inv. nr. 1275, nr. 4627. Zie ook bijlage II.19.  
351 SHAT 22 Yc 236, nummer 5115. Geboren Zuidbroek, Veendam 2 okt. 1788, loteling van 1810, nr. 3, 

beroep laboureur. Was kort in Givet, daarna bij 4B5C, werd na de slag bij Krasnoi 17 nov. 1812 krijgs- 
gevangen gemaakt door de Russen. Van hem werd niets meer vernomen. Brief uit particulier bezit.

352 Zie bijlage II.19 voor een overzicht van de detachementen die van Groningen naar Givet marcheerden. 
353 SHAT 22 Yc 234, nummer 2967, Harms, Ettje Prins, geboren Veendam (Ems occ.) 4 dec. 1782, diende 

achtereenvolgens bij 5B1C; 4B1C en 5B3C.
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maken.  Maar  daar  ik  geen  okkasie  heb  nog  weeten  hoe  dat  aen  Uw  te  zenden  zoo
versoeken mijn franco een brief te willen zenden en mij te schrijven hoedanig Gij verkiest
ik dat aen Uw terug zendt. Waar mede de Eer heb te zijn'. Hij was één van de 90 soldaten
die bij het depot te Givet overleden.354 

De overplaatsing van het depot van Groningen naar Givet betekende niet dat het ineens
van een Nederlandse in een Franse organisatie veranderde, integendeel, tot grote ergernis
van de Franse officieren onder wie Pierre Rouel Langlois. Deze 25-jarige luitenant kwam
in oktober 1811 van het 34e de ligne bij het depot van het 33e légère en was verbijsterd
over wat hij daar aantrof: Allemaal buitenlanders (Nederlanders), officieren die geen Frans
verstonden en een nog steeds in het Nederlands gevoerde administratie waar niet Langlois
maar kapitein Jean Guillaume Stubenrauch de scepter over bleef zwaaien. Hij sprak geen
Frans en werd algemeen beschouwd als incapabel.355 Kwartiermeester Stubenrauch werd
geplaatst bij het 33e légère dat nog lang niet alle Franse regels voor de administratie had
geïncorporeerd. Merkwaardig is dat wel want Stephenson had het nodige geleerd bij de
garde  en  hield  dat  bij,  terwijl  Stubenrauch  ook  van  de  garde  kwam  en  geen  goede
beoordelingen kreeg. Met Langlois ondersteunde een Franse administrateur het voeren van
de regimentsadministratie en hij bleef dat tot de opheffing van het regiment in 1814 doen. 

Langlois beschreef zijn eerste bevindingen bij het depot in een brief die waarschijnlijk
dateert van eind 1814, op het moment dat de administratie van het regiment werd afgerond.
Hij  wilde  daarmee  aangeven  hoe  slecht  de  administratie  gevoerd  werd.  Majoor  van
Berensteijn en een sergeant waren volgens hem de enigen die enigszins Frans begrepen,
maar de majoor was Nederlander en stond niet achter het Franse bewind. Van Berensteijn
hield er eigen regels op na,  hoewel de divisie-inspecteur hem voortdurend aansprak op
handhaving van de Franse regels. Langlois beschreef een voorval waarbij Franse soldaten
op de  wapenplaats  met  de haverzak vol  stenen lange  tijd  achter  een  tamboer  moesten
marcheren.  Ze  kregen  stokslagen  van  een  korporaal  zodra  het  tempo  verlaagde.  Van
Berensteijn controleerde de administratie zonder deze echt te lezen. Hij  was altijd zeer
tevreden  over  eigen  presteren  tijdens  de  inspecties.  Van  Berensteijn  ergerde  Langlois
vanwege zijn leeftijd en inferieure Franse uitspraak. Nadat van Berensteijn februari 1813
met retraite ging, bleven er – naar Franse norm – incapabele Nederlandse officieren aan het
hoofd van de administratie staan. Het verslag van Langlois staat diametraal tegenover het
beeld dat de Fransen bij de aanname van Van Berensteijn hadden. Zij waren zeer content
met de robuuste Van Berensteijn, onder anderen vanwege zijn beheersing van het Frans.356

354 Berg 1993, met afbeeldingen van de originele brieven van Harm Eltje Prins 7 nov. 1812 en kapitein 
Matthias Hyacintus Seeuwen 3 december 1812; Lantermans, een onbekend artikel jaren uit de jaren 
twintig of dertig. De originelen niet gevonden. Met dank aan Cees Hofsteenge; Boschma 1992, 9-77. Zie 
ook de bijlagen IV.3-IV.7.

355 SHAT Xb 622, officierenlijst van 6 maart 1811. Jean Guillaume Stubenrauch (1772-1847) was kapitein- 
kwartiermeester bij het depot in oktober 1811. Een jaar eerder was hij dat als sergeant ook al. Niet voor 
niets ging er toen een schrijven naar de minister van Oorlog dat er minstens een luitenant op die functie 
moest zitten, maar liefst een kapitein. Stubenrauch had retraite aangevraagd, maar dat was niet verleend. 
Hij was leeftijdgenoot van majoor van Berenstein (*1776).

356 SHAT Xb 622, verslag van luit.-kwartiermeester P.R. Langlois, zonder datum, waarschijnlijk opgemaakt 
eind 1814 toen de administratie van het in mei 1814 opgeheven regiment werd afgerond. Van Beresteijn 
ging feb. 1813 met retraite. SHAT Xb 622, 2Ye, dossier van Paul-Anne Van Beresteyn, SHAT 2Yb 634, 
2Yb 1138. Generaal Durutte gaf op 19 maart 1811 een beschrijving van het hoofd van de administratie, 
majoor van Beresteijn. 'Monsieur le Major Beresteijn est un bel homme de six pieds qui avec un flegme 
imperturbable parait avoir beaucoup d'entêtement et peut être du caractère. On lui reproche d'être dus 
envers les Officiers et trop servère, aussi est il peu aimé. On croit qu'il aime peu les francais et je crois 
moi même d'après sa conversation qu'il a quelque prejugér contre eux. Comme cet Officier a des moijens,
je pense qu'on ne does point l'aigrir: il ferait aureste dangereux de l'éloigner dans ce moment parceque 
l'administration de ce corps est très embrouilée et qu'il n'ij a que puisse donner aux Inspecteur les 
éclaircissement dont ils auront besoin.' Zie bijlagen II.11 en II.12 voor de officieren bij het depot.

87



In dienst moeten was niet leuk, maar Napoleon zien, dát was een ervaring. De Engelse
schipper Tregerthen Short beschreef op 9 november 1811 in zijn dagboek een situatie waar
de onervaren rekruten diep van onder de indruk waren: 'Bonaparte and his consort passed
by the prison of their way to Paris, and a great number of the nobility passed before and
after them; the guns of the fortress of Charlemont fired a royal salute, and the officers and
men of the 33rd (33e légère) and 34th Regiments were under arms, and stationed on each
side of the road for a mile out of the town, repeating with shouts of acclamation, “Vive
l'Empereur!” as he passed them by. When the illustrious persons arrived at Petit Givet,
they put up at the hotel there for the night,[...]'. De volgende morgen was het water van de
Maas zo gestegen dat de schipbrug op drift raakte. Engelse krijgsgevangen wisten de brug
snel  te  herstellen  en  werden  persoonlijk  door  Napoleon  bedankt  die  daarop  zijn  reis
voortzette.357

Soms werden conscrits alsnog afgekeurd bij het depot, maar dat betekende niet dat zij
onmiddellijk naar huis werden gestuurd. Daarover schreef Feringa aan zijn ouders:  Die
hier afgekeurt worden, die moeten eerdappels schillen, Die koomen voort niet vrij'.

De veldbataljons naar Stettin op 20 oktober 1811

´Na Stertijn´.358 In augustus gingen er volgens Renting geruchten over bestemmingen waar
het  regiment  heenging,  Dantzig  werd  onder  andere  genoemd.359 Luitenant-kolonel
Schuurman  meldde  dat  veel  Duitsers  voorafgaande  en  tijdens  de  marsen  naar  Stettin
deserteerden. Ook 80 Nederlanders hielden het voor gezien.360 De werkelijke situatie was
nog  ernstiger  dan  Schuurman  aangaf.  In  vier  maanden  tijd  waren  er  maar  liefst  231
deserteurs.361 Om met name desertie door Duitsers te voorkomen, werden zij overgeplaatst
naar  andere  regimenten  zoals  regiment  Belle  Isle.  Bij  decreet  van  23  november  1811
bepaalde Napoleon dat recidiverende deserteurs en deserterende  réfractaires met de dood
bestraft zouden worden.362 Bij het 33e légère namen de deserties in december 1811 af.

De  veldbataljons  verlieten  Maagdenburg  in  de  namiddag  van  20  oktober  1811  en
marcheerden naar Burg. Tijdens de eerste overnachting plunderden jagers een dorpje daar
in de buurt. Op 21 oktober ging het naar Gethin, op 22 oktober naar Brandenburg an der
Havel.  Generaal  Barbanegre  liet  de  jagers  marcheren  of  zij  in  vijandelijk  gebied
opereerden, de artillerie en de trein zwaar bezet.363 Daardoor kwamen de jagers steeds laat
in  de nachtkwartieren  terwijl  bij  het  krieken der  dageraad al  weer  gemarcheerd moest
worden. Op 23 oktober marcheerden zij naar Nauen, op 24 oktober naar Oranjeburg, op 25
oktober naar Zechnitz, op 26 oktober naar Templin, op 27 oktober naar Prenslau en op 28
oktober naar Ramin. Stettin werd op 29 oktober bereikt. Alle marsen vonden plaats in zeer
slecht  weer.364 Van Stettin  moest  het  grootste  deel  van  het  regiment  nog 11 kilometer
marcheren naar zijn nieuwe legerplaats te Damm, aan de rechterzijde van de Oder.365 

357 Short, Wolfe 1830, 33, 36. 
358 ´Naar Stettin´ aldus Renting in zijn brief geschreven te Stettin 6 nov. 1811.
359 Renting, brief 25 aug. 1811.
360 Sabron 1910, 9 en voetnoot 5, 80 deserteurs,  in de inventaris van Thielen die aug. en okt. deserteerden.
361 In augustus waren er 45 deserteurs, in september 52, in oktober 79 en in november 55.
362 Margueron 1897, III, 284. Een réfractaire, een weerspannige, ongehoorzame, die in de militaire dienst 

was opgenomen maar zich daaraan onttrok.
363 Met 'trein' werd het wagenpark bedoeld, karren door ossen getrokken met munitie en andere voorraden.
364 Stephenson 1825, I, 107-109. Zie bijlage I.2 voor de marsafstanden; Boschma, 1992, 9-77.
365 Stephenson I, 92-98, 102, 103, 106-109. Damm telde in 1822 368 huizen en 3000 inwoners. Na de Oder 

te zijn overgestoken via een brug leidde een dam naar het stadje Damm. Langs de dam stonden rijen 
bomen in een omgeving die verder uit weilanden bestond.  Reise eines Gesunden...1823, 30-37, verslag 
Stettin, 27 juni 1822.  Bij de rivier waren 'drijvende badhuizen in de rivier, waarin men eene goede 
bediening had, en allerlei ververschingen konde bekomen. Wij maakten dan ook met veel genoegen van 
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Tijdens  het  verblijf  te  Stettin  ontving  het  regiment  verschillende  versterkingen.
Adjudant  Meedevoort  kwam  van  Wesel  en  arriveerde  op  9  november  1811  met  een
detachement van 88 réfractaires. Bij vertrek uit Wesel telde dit detachement 150 militairen,
een verlies onderweg van 62 man. Onder geleide van 2e luitenant Sales arriveerden op 28
november 90 herstelde zieken uit  Maagdenburg.  Vanuit  Straatsburg marcheerden op 30
november kapitein Seeuwen en luitenant van Iddekinge met een detachement réfractaires
van 175 mannen Stettin binnen. Bij het vertrek waren het 300 mannen geweest, vooral
Fransen.366 Stephenson werd opgedragen instructies met  hun te oefenen.  Omdat  er niet
genoeg  onderofficieren  waren,  kreeg  hij  tien  officieren  toegewezen.  Het  aanhoudende
regenachtige en koude weer noodzaakte de jagers om in schuren te exerceren. Dat zou nog
niet zo erg zijn als deze schuren niet in Stettin lagen en het voor de soldaten buitengewoon
onaangenaam was er tweemaal daags naar toe te moeten marcheren vanuit Damm, vijf uur
in totaal, een forse belasting voor de soldaat voor zelfs maar met de exercities kon worden
begonnen.367

Afbeelding 10. De komeet van Flaugergues in 1811 368  

Renting schreef  zijn  ouders  ook over  een bijzonder  fenomeen:  'Wij  hebben het  geheel
herfst een star met een grote steert zien schijnen de welke wij tot nog zien kunnen' .369 Vanaf
oktober 1811 was de komeet Flaugergues bijna negen maanden zichtbaar. De komeet was
een goede voedingsbodem voor bijgeloof. Een uitzonderlijk goede wijnoogst werd aan de
komeet toegeschreven. Wijnhandelaren brachten een komeet aan op flessen en spraken nog
jaren van 'kometenwijn' of ´Napoleonwijn´ 1811. De soldaten zagen het als een teken, een

deze zoo gezonde, en in dit saizoen zoo aangename uitspanning gebruik.' De baden waren zo goedkoop 
dat ook minder gegoede burgers er gebruik van konden maken, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
Amsterdamse baden waarvan bijna niemand gebruik maakte door de hoge prijzen. Wagevier 1822, 16.

366 Davout, Correspondance 1811, nr. 994, p. 274, 275, 15 okt. 1811 over het completeren van het 33e 
légère. 

367 Stephenson 1825, I, 108-110. Op 25 nov. werd Stephenson bevorderd tot kapitein, met terugwerkende 
kracht vanaf 14 jan. 1811.

368 Guillemin 1867, 288, 289.
369 Renting, brief Stettin 6 november 1811.
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ster voor hún keizer, een voorbode van de avonturen die  la Grande Armée te wachten
stonden  in  1812.370 De  jagers  werden  op  12  december  1811  met  nóg  een  bijzonder
natuurfenomeen geconfronteerd, een aardbeving in het noordoosten van Duitsland.

Volgens Renting lagen de jagers bij de burgers ingekwartierd waar zij het niet best hadden.
Hij schreef verder over de werkzaamheden in en aan de stad: '... in Stettin worden de poorten
toe gemesselt en batterijen gemaakt in de stad. En wij moeten alle dagen werken aan het ijs om
dat open te houden want daar word zeer veel moeite gedaan aan de stad. Het is er den 24
desember begind te vriesen en nog tot nu toe. Van den twaalf den op den 13 snagts zijn er twee
fransschen doot gevroren op den schildwagt. Maar nu word er alle half uiren afgelost zolang het
zo koud is'. Renting had tweemaal de mogelijkheid om bij de artilleriecompagnie te gaan, maar
sloeg dat af, 'ik zal het vrijwillig niet doen'. Het oefenen voor de artillerie moest gedaan worden
naast het dagelijkse oefenen van de jagers en dat was hem te veel. Op 1 maart 1812 schreef hij:
'Nu behoeven wij van winter niet te exerseren gelijk als die van lager loting hebben moeten
doen'.371

In het 'Dagblad van het Departement Vriesland' verscheen op donderdag 9 januari 1812
het  volgende  bericht: 'BUITENLANDSCHE BERIGTEN.  PRUISSEN.  STETTIN den 12
December.  Wy  zyn  verleden  nacht  ten  prooi  van  de  levendigfte  ongerustheid  geweest.
Tegen één uur des morgens, ontstond er brand in de St. Nicolaaskerk. Onze vrees was zoo
veel te gegronder, daar dit gefticht, hetwelk een zeer hoogen tooren heeft,  30 à 40,000
kwintalen hooi bevatte, want federt eenigen tyd diende deze kerk tot een magazyn voor de
fourage der buitenlandsche bezetting. Er was geen gedachte om de kerk te behouden: de
toren,  wiens  val  men  voorzien  moest,  liet  slechts  toe,  zich  met  de  tegenoverftaande
gebouwen te bemoeijen; men kon de toren niet naderen; men moest wachten tot dat het
vuur,  het  benedengedeelte  van  deszelfs  timmerwerk  verteerd  hebbende,  deszelfs  top
nederviel. Men kon alsdan aan de gebouwen ter zyde van de tooren gelegen, arbeiden, en
men is gelukkig genoeg geweest, om de vlammen, die reeds aan de daken der naburige
huizen vuur gevat hadden, spoedig uittedoven. Een gematigde zuide wind, die de vlammen
van de zyde der vrouwenftraat, welke zeer breed is, overjoeg, de goede maatregelen die
men genomen heeft, ondersteund door den yver der inwoners en van de buitenlandsche
bezetting, en eindelijk de hoogte der muren van de kerk, die, naar de inftorting van het
dak, de vlammen infloten, zyn de voornaamfte oorzaken, die de verwoestingen, welke deze
brand had kunnen te weeg brengen, verhinderd hebben. Met uitzondering van het verlies
van de kerk en van het hooi,  is de fchade niet  zeer aanmerkelyk, in betrekking tot  het
geweld der vlammen.'  De 'buitenlandsche bezetting' die het artikel noemde, betrof jagers
van het 33e  légère. Adjudant Stephenson schreef in zijn dagboek:  'des nagts om 1 uur
wierd er allarm geslagen, alles bleef onder de wapens tot des morgens om 7 uren. Wij
zagen wel een zeer zwaren brand aan de overzeide van de rivier. Zonder de juiste oorzaken
er van te verneemen. Bij eene nadere informatie bleek dat de St Maria Kerk welke tot een
magazijn van fourage, met den inhoud geheel was uitgebrand. Men zegde dat het bij toeval
was.  Een gedeelte  van ons  Regiment  had bij  het  blusschen geassisteerdt,  en zeer  veel
bijgedragen om de naastbijzende huizen allen van de brand te beveiligen.' 372 Het was de
Nicolaïkerk  die  afbrandde en niet  de Mariakerk,  zoals  Stephenson abusievelijk  in  zijn
dagboek schreef. Hij verbleef op het moment van de brand te Damm, op 11 km van Stettin.
Bij het eerste alarm spoedde zich een deel van het regiment naar de brand om te helpen. De
Nicolaïkerk stond midden in het centrum van de oude stad, aan de Stettiner Heumarkt,

370 Guillemin 1867, 288, 289; Cook 2015, 110-114; Olsen, Pasachoff, Pillinger 1999, 120-121, 138; komeet 
1811, http://www.peachridgeglass.com/wp-content/uploads/2014/09/1811CometBattle1.jpg. Foto 
K.Edward 2014, geraadpleegd november 2016.

371 Renting, brieven Stettin 16 feb. en 1 maart 1812.
372 Stephenson 1825, I, 109, 110. Het was waarschijnlijk het 2e bataljon dat hielp bij de brand.
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naast  het  oude  Raadhuis.373 De  brand,  het  verloren  gaan  van  zo'n  historisch  gebouw
waarvan  de  geschiedenis  terugging  tot  1335  was  belangrijk  genoeg  om  de  krant  in
Nederland te halen.374

Begin januari 1812 bezette Davout Zweeds Pommeren. Bij order van 18 september 1811
was de divisie Friant naar Stettin gedirigeerd. De soldaten bleven onder de wapenen, gereed
om  op  elk  gewenst  moment  te  marcheren.375 Maarschalk  Bernadotte  van  Zweden  was
genegen  bondgenoot  van  Frankrijk  te  blijven  mits  Frankrijk  hem  de  nodige  subsidies
schonk.376 In 1810 was Napoleon Zweeds Pommeren al binnengevallen omdat het een 'lek'
was in het Continentale Stelsel. Napoleon vond een straf voor Bernadotte gerechtvaardigd
want het Continentaal Stelsel werd nog steeds niet streng genoeg uitgevoerd. De divisie Friant
viel op 27 januari 1812 Zweeds Pommeren binnen en begin maart was volledige bezetting een
feit.  Handelsgoederen  werden  in  beslag  genomen,  de  Zweedse  garnizoenen  als
krijgsgevangenen naar Frankrijk gevoerd en de voorraden in Stralsund ten dienste van  La
Grande Armée gesteld.377 Voor Zweden was dit de laatste druppel: Het land sloot vrede met
Engeland en opende in het geheim onderhandelingen met de tsaar. Napoleon echter beheerste
nu de kust van Frankrijk tot Dantzig. De divisie Daendels, ingedeeld bij de Ie divisie van
Davout, kreeg de tweede helft van maart 1812 van Napoleon het commando over Zweeds
Pommeren. Het 33e  légère leverde ondersteunende diensten, zoals Renting schreef: 'Daar
zijn een maand lang alle dagen een transport met bommen getransporteerd naar boven'.378 

Renting schreef in zijn brief van 6 november 'van vertrekken weten wij niet maar dit kan
schielijk opkomen'. En zo geschiedde: de veldbataljons verlieten Stettin op 7 maart 1812.379 

De tocht naar de Niemen, de slachting die zonder één geweerschot was begonnen

'Ik moet U ook 't ongeluk van ons regiment mededeelen, ik zal U den aanvang van alles
schrijven...'  Na  vermoeiende  marsen,  op  een  heuvel  nabij  Smolensk,  vond  kapitein-
adjudant-majoor  T.C.C.  Veeren  op  4  september  1812  eindelijk  even  tijd  om aan  zijn
echtgenote Anna Cornelia van Orsoy te schrijven. Hij vervolgde zijn aanhef: 'In 't letst van
maand  may  marchierden  wij  uit  Krikoits  bij  Marienburg  gelegen  en  gingen  naar
Muhlhausen, waar wij eenige dagen hebben stil geweest. Van daar marchierden wij den 3
Junij  en  hebben  tot  de  22ste  Julij  gemarcheerd,  wanneer  wij  voor  een  stad  Minsky
genaamd kwamen. Nu moet gij weten, wij gedurende deze gansche marsch in geen huis

373 Thiede 1849, 861-897. Het hoogste punt van de stad werd ingenomen door het slot van de hertog van 
Pommeren. Aan de voet, ten zuiden van het slot ontstond eeuwen eerder de stad rond de Nicolaikerk en 
het gotische raadhuis aan de Heumarkt.

374 Kirchner 1888-1891, 295-311. Het bluswerk van de soldaten voorkwam niet dat met de kerk ook het orgel
uit 1761 verloren ging. Het was het grootste orgel van de orgelbouwer Johann Peter Migendt (1703-
1767); Thiede 1849, 861-897. Stettin moest veel bijdragen aan het Franse leger en beschikte niet over 
middelen om de puinhopen van de kerk op te ruimen, laat staan te herbouwen. Het puin bleef enkele jaren
liggen tot het werd opgeruimd en de open plek ingericht als marktplein en dat is het heden ten dage nog.

375 Davout, Correspondance, T. 3, no. 984, p. 263, 264. P.220: Napoléon aan Davout 3 maart 1812: Envoyez 
à Stettin un très-beau régiment de la division Friant. Davout aan Friant: Votre division arrivée à Stettin, 
vous auriez à vos ordres: votre division, trois régiments de cavalerie, savoir, la brigade Bordesoulle et le 7e 
de hussards, et le général Desaix avec deux régiments français et trois alliés.

376 Bernadotte was een Franse maarschalk. Na de inval van de Engelsen in Zeeland in 1809 vertrouwde 
Napoleon hem niet meer volledig. Mogelijk onderhield hij contacten met sympathisanten van de 
Republiek. In Zweden werd de koning door een staatsgreep afgezet. Juni 1810 stierf zijn opvolger Charles
XIII plotseling. De patriotten wilden een familielid van Napoleon of een van zijn maarschalken als 
opvolger. Bernadotte stond op goede voet met de Zweden, Napoleon gaf, ondanks aanvankelijk bezwaren,
zijn toestemming en zo werd Bernadotte in oktober 1810 kronnprins van Zweden. Chandler 1998, 27-35.

377 Thiers  1856, 117, 127.
378 Renting, brief Stettin 16 feb. 1812.
379 Renting, brief 3 juni 1812; Davout, Correspondance, 1812, no. 1022, p. 322, 323, 29 feb. 1812.
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waaren geweest en nagt en dag hadden gemarcheerd en de meesten tijd tot aan de knieen
door 't water en daarbij vijftien dagen zonder een kruimel brood, zoodat er magtig veel
volk van ons waar achtergebleven...'.380

Van Stettin  (Szczecin)  werd het  regiment  op 7 maart  1812 naar  Küstrin  (Kostrzyn)
verplaatst. Rond 11 maart bereikte het regiment Küstrin waar het drie weken bleef. Eind
maart  marcheerden  de  veldbataljons  in  circa  acht  dagen  naar  Posen  (Poznań).  Otto
Gotthard Ernst von Raven zag het 33e  légère door Posen gaan en schreef in zijn dagboek:
'April  7.  Unter  den vielen  Posen heute  durchziehenden  Truppen  bemerkte  ich  auch das
nunmehr  33te  französische  Leichte  Infanterie-Regiment,  früher  ein  holländisches,  dessen
ältere Mannschaft noch die grün mit gelbe, die jüngere hingegen die blau, roth und weiße
französische  Jäger-Uniform  untermischt  trugen:  gewiß  ein  seltenes  Beispiel  von
Militairökonomie'. Volgens Renting werden vanaf 13 mei 1811 de blauwe uniformen verstrekt
aan de soldaten van het 33e légère.381

Van Posen  ging  het  verder,  naar  Bromberg (Bydgoszcz),  aankomst  rond  12  april  1812.
Vervolgens de route gelopen naar  Königsdorf en door naar  Mariënburg aan de Weichsel
(Malbork), 60 km ten zuidoosten van  Dantzig (Gdańsk), aankomst rond 18 april. Aan de
oever  van de  Weichsel  stond een  machtig  slot  uit  de  dertiende  eeuw.  Hier  verbleef  het
regiment circa drie weken. Elke dag moest het regiment 500 man leveren voor het werken aan
de versterkingen van de vesting. De staf verbleef te Kikoord in een van de mooiste Pruisische
polders en later nog te Pruisisch-Holland (Elbing/Elblaq), 25 km van Mariënburg. 

Landkaart 4. De Russische veldtocht in 1812 en de retraite

Na drie weken marcheerde het regiment in 2 dagen naar Mulhausen (Mlynary) waar de
staf van het regiment en het 2e bataljon werden ondergebracht. De aankomst was uiterlijk
17 mei. De overige bataljons verbleven in dorpen in de omgeving. Hier oefenden de jagers
compagniegewijs bij voortduring met het oog op de komende campagne. De divisie- en
brigadegeneraals  hielden  frequent  revues.  Na  vijftien  dagen  werd  het  33e  légère
aangewezen als voorhoede van een colonne. Het regiment vertrok volgens Veeren op 3
juni. Nu begon het bivakkeren waar Veeren ook aan refereerde. Het regiment bereikte 4

380 NL-HaNA, 2.21.239, Familie Veeren 1682-1954, inv. nr. 15, brieven Theodorus Coenradus Casparus 
Veeren, brief Smolensk 4 sept. 1812. Twaalf brieven uit de periode september 1812 – 16 juli 1815 bleven 
bewaard van Veeren. Negen daarvan gaan over zijn verblijf bij het 33e légère, waarvan drie specifiek over
de veldtocht en in brief vier en vijf kijkt hij soms nog even terug naar die tocht. Sabron beschreef de 
veldtocht naar Rusland van het regiment uitgebreid, maar hij refereerde niet aan de brieven van kapitein-
adjudant-majoor Th.C.C. Veeren, collega in dezelfde rang als John Irish' Stephenson. Waarschijnlijk 
kende hij deze bron niet omdat de brieven destijds in particulier bezit waren van de familie Veeren en pas 
in 1939 gepubliceerd werden in de Navorscher. Veeren 1939, 111-157. Zie bijlage I.2 voor marsafstanden.

381 Keubke 1998, 72; DA, 0294, coll. diversen, aanvulling 450, brieven ingekomen bij Willem Nijsingh te 
Erm 1811, 1812, negen brieven van Roelof Nijsingh Renting, brief van 12 mei 1811. 
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dagen  later  Koningsbergen (Kaliningrad)  en  weer  5  dagen  later  Gumbinnen.  Hier
verzamelde  zich  het  1e  legerkorps,  70.000  man,  een  indrukwekkende  verzameling
regimenten,  artillerie,  cavalerie  en treinen. Napoleon inspecteerde een gedeelte  van het
korps. Na drie dagen vertrok het 33e  légère naar  Kowno (Kaunas), dat na circa 5 dagen
werd bereikt, rond 20 juni. Het regiment bevond zich op 24 juni nabij de rivier de Niemen
(Memel),  destijds  de  Russische  westgrens.382 Vanwege  de  lokale  primitieve
leefomstandigheden  raakten  de  jagers  tijdens  de  vele  inkwartieringen  besmet  met
huidziekten en ongedierte, zoals schurft en luizen.

Het was een groots spektakel, de opstelling van zo veel soldaten bij de rivier de Memel.
Everts  schreef  in  zijn  memoires  dat  de  generaals  de  strijdvaardigheid  in  de  soldaten
bewonderden.  Maar  al  de  volgende  bladzijde  van  zijn  memoires  vulden  zich  met  de
moeilijkheden waarmee het regiment geconfronteerd werd zodra het de rivier overstak.383

In  feite  waren  de  problemen  al  direct  bij  het  vertrek  uit  Groningen  begonnen.  De
veldbataljons van het 33e  légère die Nederland verlieten in het voorjaar van 1811 waren
incompleet,  er  ontbraken  584  soldaten  aan  de  gewenste  sterkte,  en  deels  bestond  het
regiment uit jonge niet getrainde rekruten die het soldatenvak nog helemaal moesten leren.
Het regiment telde op 23 juni 1812 66 officieren en 2470 soldaten,  een tekort  van 25
officieren  en  840  soldaten.  Op  1  augustus  waren  er  nog  917  man  'en  arrière'.384 Het
regiment telde daardoor effectief rond de 1550 man. Rentings laatste brieven van 1 maart
en 3 juni 1812 veranderden van toon naarmate de omstandigheden zwaarder werden en
zijn eerste kompanen ziek werden en stierven: 'ik wensche dat God uw allen mag zegen zo
wel als mij hier in der tijd ende hier namaals tot dat geen maan meer schijnen zal'.385 

Van Stettin tot Kowno marcheerden de jagers 242 uren tijdens 40 dagen waarbij zij ruim
960 kilometer aflegden, een gemiddelde van 24 kilometer per dag. Al vanaf het vertrek uit
Groningen in het voorjaar van 1811 is er een spoor van geregistreerde overleden jagers:
Groningen 41, Emden 25, Maagdenburg 54, Givet 90, Stettin 70. Onderweg bleven ook
nog tientallen jagers achter in kleinere lokale hospitalen. Nog voor de Russische grens was
bereikt  verloor  het  regiment  vele  honderden  manschappen.386 De  soldaat  zag  zijn
kameraden één voor één wegvallen. Ook Renting raakte zijn vrienden kwijt: Gerrit Arends
bleef in het ziekenhuis te Maagdenburg achter, herstelde en kwam aanvankelijk nog terug.
Arends en Jan Willems bleven achter in het hospitaal te Küstrin. Arends overleed op 30
juni 1812. Jan Lucas overleed te Marienburg. Hendrik Kamps overleed te Bromberg op 4
mei 1812.387 Zonder één geweerschot was er al een jaar een slachting gaande onder de
soldaten ten gevolge van uitputting door de marsen, de extra diensten, bivakkeren in de
open  lucht,  weinig  en  slecht  eten,  de  weersomstandigheden  en  ziektes  die  onder  de
soldaten rondwaarden.388

Bij de voorbereiding op een oorlog met de Russen hoorde het beïnvloeden van de publieke
opinie. Volk en leger moesten gemotiveerd worden de oorlog te ondersteunen. Te oordelen

382 Sabron 1910, 11, 12. Everts 1901, 621-623.
383 Everts 1901, 623-625.
384 Fabry 1900-1903, IV, 262; SHAT Xb 622, sterktestaat juni 1812; Davout, Correspondance, 1812, no. 

1076, p. 379. Zie bijlage II.12 voor het officierenoverzicht van 1 juni 1812.
385 Renting, brieven 1 maart, 3 juni 1812.
386 Matricule 33e légère, zie deel II.
387 Renting, brieven 6 nov. 1811, 3 juni 1812, geschreven op de dag van vertrek uit Mariënburg aan de 

Weichsel. Volgens het stamboek overleed Hendrik Cams op 5 mei 1812 te Bremen.
388 In okt. 1808 werd in Rusland een systeem geïntroduceerd waarbij Russische rekruten voor de reserve 

eerst bijeen gebracht werden in kampen. Gedurende negen maanden kregen zij een opleiding. Het tempo 
van de opleiding lag laag, de discipline was mild. Het idee hierachter was dat de schok van plotselinge 
onderdompeling in een regiment te veel zou zijn voor eenvoudige boerenzonen. De praktijk leerde dat 
hoge ziekte- en sterftecijfers het gevolg waren. In de militaire opleidingskampen konden de boerenzonen 
langzaam wennen aan de compleet andere samenleving en discipline van het leger. Lieven 2009, 144.
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aan de strijdvaardigheid van de soldaten die  verzameld stonden aan de Niemen voor de
oversteek  was  het  moreel  hoog,  ondanks  alle  tegenslagen.  In  kranten  verschenen  bij
voortduring  positieve  berichten  over  de  keizer  in  Frankrijk.  Deze  berichten  werden  ook
weergegeven in kranten in de met Frankrijk verenigde gebieden. Tegelijkertijd verminderde
het aantal bladzijden met positieve berichtgeving over Rusland. In de kranten werd kritiek
geleverd op de Russische cultuur en op het feit dat Rusland zijn afspraken met Frankrijk uit
1807  niet  nakwam.  Uit  het  groothertogdom  Warschau  kwamen  berichten  over  het
samentrekken  van  Russische  troepen  nabij  de  Russische  grens.  Boeken  waarin  de
expansiedrift van Rusland naar het westen beschreven werd, waren na Tilsit in 1807 uit de
handel genomen, maar werden met de nadering van een oorlog tegen Rusland in bewerkte
vorm weer heruitgegeven. Gravures en bulletins droegen in het hele land bij aan een positieve
beeldvorming van Frankrijks kracht in Europa.389 Petiteau bouwt voort op het werk van Jean
Tulard  en  beschrijft  de  mythevorming  rond  de  persoon  van  Napoleon.390 Hoe  die
beeldvorming doorwerkte, kan bijvoorbeeld worden gelezen in de tijdens de veldtocht door de
Russen onderschepte brieven van Franse militairen.391 

Vanuit het 33e légère geeft de brief van luitenant Hendrik Arnold van Iddekinge van 17
november 1811 een alleraardigst beeld van de keizer.392 'In Wesel hadden we de eer en het
geluk den grootsten monarch, onzen aller genadigsten Keizer en Koning Napoleon in ons
midden te zien, waarvoor wij de revue hebben moeten passeeren. Hierbij had ik niet alleen
het geluk Zijne Majesteit te zien, maar daar ik op den rechtervleugel van mijn detachement
stond, steeg Zijne Majesteit van het paard en kwam recht op mij toe en sprak mij zeer
vriendelijk aan, waarop ik zoo goed als ik kon in 't Fransch antwoordde. Toen ik echter
zeide,  dat  ik  Hollander  was  en  mij  eerst  sedert  korten  tijd  in  't  Fransch  had  laten
onderwijzen,  begon Zijne Matjesteit  te lachen en voegde er bij,  dat ik wanneer ik zoo
voortging, in een jaar deze taal wel genoeg machtig zou zijn. Daar Zijne Majesteit lachte,
begon  ik  eveneens  te  lachen;  ja  lieve  Moeder,  geen  generaal  heeft  mij  nog  ooit  zoo
vriendelijk aangesproken als deze monarch en ik voelde dus ook niet de minste vrees; het
was even zoo alsof ik met u sprak.' Het bezoek van de keizer werd vervolgd met een staaltje
propaganda,  waarbij  enkele vrouwen zich  met  smeekbedes  aan  de voeten  van de keizer
wierpen vanwege het lot van hun mannen. Twee mannen werden direct uit de gevangenis
vrijgelaten. Een derde vrouw, wiens man te Spanje was overleden, werd prompt een pensioen
toegekend. Luitenant Iddekinge was diep onder de indruk.393

De veldtocht in Rusland

Op 23 juni stak het Franse leger de Niemen over en was de inval in Rusland een feit.
Napoleon bereikte op 13 september Moskou. Al vanaf Küstrin marcheerde het 33e légère
binnen verband van de 4e divisie in de hoofdmacht van het Ie legerkorps. Vanaf 24 juni
liepen de soldaten van de Memel bij Kowno naar Vilnius waar de soldaten van het 33e
légère op 28 juni aankwamen. Het regiment verliet Vilnius op 1 juli en arriveerde in de
avond  van  zaterdag  11  juli  te  Minsk.  Onderweg  ondervonden  de  soldaten  alle
moeilijkheden van een veldtocht in een onbekend land, zonder goede kaarten, een vreemde

389 Krijger 2015, 145-159; Vladimirovich 2012. 
390 Petiteau 1999.
391 Goriainow 1912.
392 De goede omgang van Napoleon met bedienden en soldaten en het gevoel dat hij de militairen gaf dat zij 

deel uitmaakten van iets groots loopt als een rode draad door Zamoyski's Napoleon (2018). De 
ontmoeting die Van Iddekinge beschrijft is dan ook geen uitzondering. Zie bijlage III.5 voor de brief. 

393 Groot-Jager 2012, 29-35. 17 nov. 1811 beschrijft Hendrik Arnold van Iddekinge de tocht van Givet naar 
Lüneburg en een wapenschouw door Napoleon te Wesel; Stephenson 1812, I, 122, aantekeningen 7 sept. 
1812. Zie voor de hele brief bijlage III.5.
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taal,  een  vijandelijk  leger  dat  zich  vrijwel  overal  terugtrok  en  dorpen  en  voorraden
verbrandde en vernietigde. Deze marsen werden bovendien afgelegd in een afwisseling van
hitte en koude regenbuien en met een permanent gebrek aan voedsel.

Hendrik en Jaap Poelman, twee broers uit Amsterdam, dienden bij het 2e bataljon.394

Hendrik, die sergeant was in de karabiniercompagnie, hield zijn jongere broer goed in de
gaten tijdens de tocht in Rusland. Toen Hendrik op 4 augustus 1812 te Minsk een brief naar
zijn moeder en zus schreef, paste de inhoud van zijn brief volstrekt niet binnen de positieve
berichtgeving die over het leger naar buiten zou moeten komen. De brief werd dan ook
door  de  censuur  achtergehouden  en  is  zo  bewaard  gebleven.  Hendrik  schetste  de
belangrijkste  thema´s van de veldtocht tot  aan Minsk. Hij  uitte  zijn frustraties  over de
slechte verzorging van de soldaten, dat het regiment geen eer kon behalen in een strijd, het
achterblijven van soldaten bij  het regiment, de executies te Minsk, de leefwijze van de
Polen en Russen én de zorg voor zijn broer:  'Lieve moeder en zuster. Ik hoop, dat uw
deesen in een staad van gezondhijd moog ter hand koomen. Wat mijn en mijn broer Jaap
betreft,  zijn Goddank gezond, voornamentlijk Jaap, want ik heb tusschen bijden nog al
gesukkelt. Tans, mijn lieven Moeder, zijn wij in Rusland, een slegt land en hebben nuw bij
de seshondert uren van Hollant. Wij hebben veel moeten lijden en nog moeten wij het. Wij
hebben in 21 dagen één pont brood gehad. Hoe het met ons gaan sal, weet God, maar wij
zijn ongelukkigen Hollanders, want wij worden slegt behandelt, maar ik durf niet meer
schrijven. En van de vijand is nog altoos gerittereerd en wij zijn thans agter moeten blijven
om reden er van ons heele Rigement pas 50 man present was, want dat gaat dag en nacht
marseeren en niet te eeten. Jaap is altoos present geweest en heeft hem goed gehouwen.
We wenste nu wel een goeden hollandsche kost te eeten, want we krijgen niets als soep
zonder its.  De Polakken en Russen haar levensaart  is  als  de swijnen en slapen bij  de
swijnen  en  vergaan  van  luysen,  een  valsche  natie.  Er  worden  hier  alle  dagen  dood
geschoten395,  en  wij  behalen  wijnig  eer  en  zoo  gaad  het  met  de  andere  Hollandsche
Regimente ook; ik had mij wel anders voorgesteld als wij in 't velt gekoomen waren ….
Ons wens is, dat wij eens in een goeden batalje mogen koomen, dat wij kunnen toonen, dat
wij Hollanders zijn. Dat is mijn eenigste hoop, waar ik mij mee vleij, doot of gelukkig,
want het begint mij al te suur te vallen. Doet vooral de groetenis aan al mijn vrienden en
vooral aan Koo neef en versoekt hem, dat hij Mietje voor mij gedag seg en wensch haar
veel segen...396

Drie bataljons bleven te Minsk tot 16 augustus. Bezetting van de stad en het opbrengen
van achtergebleven soldaten was hun taak.  Het  3e bataljon verbleef  te  Borisov.  Vanuit
Minsk opereerde Everts met een deel van het 1e bataljon in de omgeving van het 100
kilometer zuidelijker gelegen Sloetsk, waar Russische troepen werden vermoed. Die waren
er inderdaad. De 2e compagnie, onder bevel van kapitein La Roche, werd aangevallen en
op 23 augustus  in  zijn  geheel  krijgsgevangen gemaakt.  Kapitein  La Roche  en  diverse
soldaten raakten daarbij geblesseerd.397 

Het 2e en 3e bataljon marcheerden vanaf 16 augustus naar Smolensk waar zij op 30 of
31 augustus aankwamen en een bruggenhoofd aan de overzijde van de Dnieper bezetten.

394 M:487 Henri Poelman; M:2589 Jacques Poelman 2B1C.
395 Het 33e légère bleef achter te Minsk en werd ingezet om de grote aantallen soldaten die hun regiment niet

bij konden houden of die gedeserteerd waren, op te brengen naar Minsk. Ter afschrikking werden 
deserteurs, vooral de recidiverende deserteurs doodgeschoten voor het front der troepen. Zie deel IV,  
hoofdstuk 4, paragraaf discipline.

396 Poelman 1937, II, 128, XXXIV. Met dank aan generaal G.A. Geerts die mij op deze brief wees.
397 Sabron 1910, 72, 73. Te Maagdenburg telde deze compagnie een jaar eerder nog 119 man. Ondanks de 

verliezen tijdens de marsen naar Minsk zal de compagnie toch nog uit enkele tientallen soldaten bestaan 
hebben. Kapitein La Roche raakte geblesseerd evenals luitenant Stok en foerier Willem Gervedink uit 
Zutphen had 'een schramschot bekomen in de linker zijde'.
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De stad  en  de  omgeving  tot  20  uur  gaans  waren  leeggeplunderd.  Vanaf  9  september
trokken zij op naar Moskou, waar zij op 27 september 's avonds laat in de stromende regen
aankwamen.398 Van 25 tot  27 september verbleven zij  bij  kasteel  Galidzine waar in  de
omgeving  een  gevecht  met  kozakken  plaatsvond.399 De  twee  bataljons  werden  in  een
voorstad van Moskou ondergebracht, in huizen die niet waren afgebrand. Hier kregen de
bataljons gelegenheid om enigszins op te knappen.

De behandeling van Franse en Nederlandse troepen in het Franse leger was niet gelijk.
Franse troepen kregen vaak betere huisvesting,  verzorging en voeding dan Nederlandse
troepen. Sergeant Poelman speet het dat het 33e légère geen heldenroem verwierf tijdens
de  veldtocht  in  Rusland.  Ook  adjudant  Veeren  en  andere  officieren  van  het  regiment
klaagden daar over. Er bestond een algemeen beeld onder vooral Franse, maar ook onder
enkele Nederlandse officieren, dat Nederlandse militairen  'absolutement nuls' waren. Zij
zouden  het  laten  afweten  tijdens  lange  marsen  en  verdroegen  de  ontberingen  niet.  De
moraal  onder  de  Nederlandse  militairen  zou  snel  worden  aangetast  en  ze  kregen
heimwee.400 Het  van  oorsprong  Nederlandse  125e  de  ligne  werd  daarentegen  als  een
heroïsch regiment beschouwd omdat het zijn einde vond aan de Berezina.401

Maar door één voorval werd het regiment wel bekend: de revue te Minsk op 12 juli.
Tijdens die revue liet maarschalk Davout de aanwezige militairen van het regiment met de
kolf  van het  geweer  omhoog paraderen  wegens het  achterblijven van een  groot  aantal
militairen van het regiment.402 
 Veeren was daarbij, het zat hem hoog en hij schreef over de revue en over de sfeer onder
de officieren. Hij beschreef ook de situatie te Moskou en blikte terug op een gevecht van
een deel van zijn bataljon met Russen: ´bij de revue, die wij voor de Prins van Eckmuhl
hebben gepasseerd zijn ons eisselijke affronten aangedaan die zoo ver gegaan zijn, dat
voor iemand die eergevoel heeft niet kan blijven dienen. Wij hebben zeer veel officieren,
die zoodra ´t vreede is, hun demissie nemen. Mijn valt ´t ook zeer zwaar te blijven en te
met God weet, wanneer wij eens rust zullen krijgen, in Holland komen wij nooit met 't
regiment weerom. Brandt, van Ingen, de Hart, Eckstein en Bönninghausen403 wagten na de
eerste gelegenheid om te quiteeren, de Jongh en Schuurman wenschen niet meer dan 500
guldens om weg te gaan, de Jongh is veel maals bij mijn koom schrijen. Denk eens voor
menschen die gevoel voor eer hebben, wij zijn altijd met ons regiment een 40 uur agter de
armee om garnisoen te houden, de andere regimenten zijn alle reeds in 't vuur geweest en
hebben alle belooning van de Keyzer ontfangen en wij worden op een veragtende wijs
agter gestuurd, de armee is tot voor Moskou opgerukt zo hebben wij order bekomen om
zestig  uur  verder  op te  marchieren.  Wij  blijven dan nog dertig  uren van Moskou.  Wij
soufreeren vreeselijk, vergaan nu reeds van de koude. 't is nu hier reeds kouder dan in
Holland in de maand van november. De honger kweld ons ook menig maal men kan vijf
uuren gaan eer men een dorp ziet en die zijn alle afgebrand, een huis is een zeldzaamheid.
Wij zijn hier in een stad 't geen de derde stad van het Keizerrijk is, 't nemen van deze stad

398 Sabron 1910, 21-70; 24 juni van Kowno naar Vilnius ruim 102 km, 26 marsuren; 1-11 juli naar Minsk 
200 km, 50 marsuren; 16-ca.31 aug. naar Smolensk 355 km, 80 marsuren; 9-27 sept. naar Moskou 400 
km, 100 marsuren. Zie bijlage I.2 voor marsafstanden.

399 Brief T.C.C. Veeren uit Moskou 2 okt. 1812.
400 Van der Spek (2016, 417) citeert enkele officieren: Fabry 1912, 17, 219; Fabry 1903, 25-27; De 

Boisdeffre 1895, 194; Van Dedem van Gelder 1900, 229; Kapitein J.D. Ninaber schreef zijn moeder over 
het slechte marcheren van Nederlandse militairen. NA, 2.21.422, Immink-Ninaber, inv. nr. 17, brief 4 aug.
1812, nr. 16. 

401 Roulin 1890, 8.
402 Sabron 1910, 21-70, 128-133, bijlage 5. Het was een zelden uitgevoerde straf, een grote schande voor een

regiment waarvan Sabron maar twee andere voorbeelden wist te noemen. Zie over dat voorval ook de 
paragraaf over discipline in deel IV.

403 Zie het officierenoverzicht 1812 in de bijlagen II.12 en II.13.
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heeft veele menschen gekost aan weerszijden en 't is bijna gansch afgebrand. De weinige
huizen die er nog zijn blijven staan worden nog gedurig door ongelukken afgebrand. Voor
een dag of  vier  geleden zijn  nog een  dertig  afgebrand en  gepasseerde  nacht  wierden
overste Schuurman en ik als samen logeerde gewekt door mijn oppasser als ook 't huis
naast ons reeds brande. Ik gaf mijn de tijd om 't een en ander aan te kleeen in die tijd had
mijn oppasser mijn paarden en goed de deur uitgebragt, wanneer ik de deur wilde uitgaan,
sloeg mijn de vlam reeds tegen, dog door 't draayen van de wind is gelukkig ons huis nog
gesauveerd. Wanneer er hier brand is, dan is 't alderakeligst, inwooners zijn hier niet, dus
alles moet door de soldaten gedaan worden. De kouwde neem zoo sterk aan ik zoude zoo
gaarne een paar borstrokken hebben, maar daar is geen mogelijkheid toe, want er is niets
te krijgen. Wat levensmiddelen aanbetreft, daar ben ik nog al gelukkig in, ik moet van tijd
tot tijd met een detachement naar buiten op de dorpen om vivres voor 't regiment te halen
en dan vergeet ik mijn zelfs niet, zoodoende ik altijd nog wat te eeten heb. De menschen
zijn hier gekleed als wilden, haar chaussuren zijn een paar schoenen van boomschillen
gevlogten met lange touwen,  lappen linnen om de beenen in plaats  van kouzen en de
touwen worden om de beenen gewonden,  waardoor die lappen aan de beenen worden
vastgemaakt, hun rok of jas is van een schapevel. De eerste maal dat ik weer gaan vivres
halen breng ik een jas van schapenvel mee, ik zal dan veel gelijken naar Robinson Crusoe,
tog mijn toilet maak ik weinig werk van. Geenszins zoude ik gecharmeerd van de dames uit
dit  land,  de  mans  hebben  alle  lange  baarden  en  laaten  zich  nimmer  scheeren  en  de
vuilheid heeft hier de overhand. Geen van 't regiment is zoo gelukkig geweest als ik reede
dat ik alleen nog ben vrij gebleven (met permissie) van ongedierte in alle soorten dog ik
heb ook in geen vier maanden ook anders geslapen dan op stroo en bij gebrek aan dat op
de bloote aarde. Betaald worden wij niet meer. Ik heb reeds een duizend francs te goed, tog
ik  ben nog niet  verlegen,  overigens  ben ik  zeer  gezond,  daar  wij  anders  veele  zieken
hebben […] P.S. Ik had vergeten Ued. te schrijven, dat wij met 't tweede en derde battaljon
naar hier zijn, dat 't laats vierde nog bijna honderd uur agter is, dus dat ik sedert eenige
dagen niet van de Jongh gehoord heb. Ik moet U ook nog schrijven dat wij voor een maand
geleden zouden de revue gepasseerd hebben voor de Keyser en de régimenten welke hij
geinspecteerd heeft, heeft hij rijkelijk beschonken met eereteekens. Ongelukkig is hij bij
ons niet gekomen, ik waar anders voorgedragen tot lid van 't Legioen van eer en had ook
zeker bekomen tog dit is mislukt'.404 

Veeren was verbijsterd door de aanblik van de verwoeste stad Moskou, die voor de
brand driehonderdduizend inwoners telde.  De ruïnes deden vermoeden dat  het  er  'zeer
vrolijk' geweest moest zijn. Hij zag maar weinig van de stad want 'de stad heeft veertien
uren in de omtrek en dus kunt Ued. denken er nogal een enkel huis moet gestaan hebben.
[...] de menschen zijn zo uit hunne huyzen gelopen zonder iets meede te kunnen nemen, 't is
alles verbrand of verwoest en 't geen Ued. vreemd voor zal komen, dat is dat de russen
zelfs alles afbranden. Volgens Veeren hadden de Russen order gegeven om geen voorraden
voor  de  Fransen  achter  te  laten.  Verscheidene  Russen  werden  doodgeschoten  wegens
brandstichting. De keizer lag met de gardetroepen in de stad en de andere regimenten lagen
om de stad heen. 'Wij zijn tegenwoordig weder bij de Armee en 't Battaljon waar ik bij ben
heeft reeds een affaire met de vijand gehad, tog ik voor mijn persoon waar er niet bij; ik
waar met een detachement uit om bij de boeren beesten en andere levensmiddelen op te
halen, daar ik mijn einde ook haast bij gevonden had, ik had veertig man en een officier bij
mijn, en kruiste door 't land, wanneer ik ineens een troep van eenige beesten zag reed ik er
op een galop naar toe en toen ik bij  de koeyen kwam, ze tegen hield,  waar ik in een
oogenblik door meer dan twee honderd boeren omsingeld, die alle met lansen gewapend

404 NL-HaNA, 2.21.239, inv. nr. 15, brieven T.C.C. Veeren, brief Smolensk 4 sept. 1812. Zie voor het 
Legioen van Eer deel. IV, hoofdstuk 2, paragraaf Eerbewijzen.  
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waren en naar mij toe kwaamen om mijn te vermoorden, toe er eenige zoo digt bij mijn
waaren en op mijn staaken trok ik een pistool, dat ik bij  mijn had en 't geen hun een
oogenblik dee stil  houden en mijn tijd gaf weg te koomen. Mijn detachement,  dat  een
quartier achter mijn aankwam en iets bemerkt had, kwaamen uit alle magt na mijn toe
gelopen, na dat zij bij mijn waaren liet ik eenige schooten op de boeren doen, waarop zij
na huis liepen hun lansen weggeborgen hadden na mijn toe kwamen en zig op de knieen
voor mijn wierpen. Ik ben daarop in 't dorp gegaan en heb daar een schoone buit van
levensmiddelen voor 't regiment gevonden. Zes en twintig wagens volgeladen bragt ik bij 't
regiment, na drie dagen vreeselijke omwegen en op de hielen door de cosakken te zijn
gevolgd. De tweede dag toen ik 't regiment volgde had ik een diergelijk rencontre, aan een
bosch komende kwaam een heel detachement Poolsche soldaten uit 't bosch, welke door de
cosakken gevolgd wierden, en de cosakken waren een agthonderd man sterk. Ik trok mijn
detachement bij malkanderen en hield alle soldaten die mijn onderweg teegen kwamen bij
mijn en ben er goed door gesukkeld. Bij 't regiment stond ik reeds voor dood of gefangen
en  iedereen  waar  even  blijde  mijn  weder  te  zien.  De  vorige  dag  waar  de  overste
Schuurman  met  driehonderd  man  gegaan  om  de  vijand  te  ontdekken  en  waaren  nog
tweehonderd man garde dragonders bij hem. Zij ontdekten van verre een driehonderd man
cosakken  waarop  de  dragonders  dadelijk  hunnen  paarden  de  sporen  gaven  om  de
cosakken voor een gedeelte er neder te sabelen en andere gevangen te nemen, dog wat
waaren wij verrascht zoo op eens te zien of uit alle bosschen cosakken regende en die
brave dragonders alle in de pan hakken. Overste Schuurman bleef met zijn driehonderd
man tegen een tweeduizend man staan. Wij hebben honderd man dooden en geblesseerden
gehad: tog zonder de braaf van 't volk waar er geen man van teregt gekomen.405

De twee bataljons bleven tot 22 oktober in Moskou, daarna begon de terugtocht. Sabron
kon van de terugtocht van de twee bataljons geen gedetailleerde van-dag-tot-dag verslagen
geven omdat gegevens daarvoor niet beschikbaar waren. De brief van Veeren van 7 januari
1813 geeft informatie over de omstandigheden waaronder de terugtocht plaatsvond.

De retraite

Nadat Napoleon Moskou had veroverd en de tsaar een wapenstilstand aangeboden, raakte
hij in steeds ernstiger moeilijkheden. De tsaar rekte de onderhandelingen opzettelijk zodat
de Fransen, die niet  in Rusland wilden overwinteren,  veel kostbare tijd verloren.406 Zo
vingen zij te laat de terugtocht naar Polen aan, in de Nederlandse historie vooral herinnerd
met de overtocht over de Berezina als toppunt van ellende. 

Met de adem van Koning Winter en de kozakken van de tsaar in de nek, omringd door
een eindeloze stroom van karren met oorlogsbuit en niet-militairen, marcheerden op 22
oktober 1812 de twee bataljons van het 33e légère in het Ie legerkorps van Moskou weg.
De marsen voerden onder meer langs het slagveld van Borodino, waar Napoleon de Russen
op 7 september verslagen had, en langs plaatsen die al op de heenweg volledig geplunderd
waren. Er vonden verschillende zware gevechten plaats, maar wegens gebrek aan gegevens
is niet duidelijk hoeveel man de twee bataljons verloren. Naar de aard van de gevechten
moeten de verliezen aanzienlijk zijn geweest.407 

Het Ie legerkorps bereikte op 7 november Dorogubusch waar het 2e en 3e bataljon van
het 33e  légère opgewacht werden door grootmajoor Everts met het 1e bataljon (Het 4e
bataljon was opgeheven en het kader grotendeels naar Givet gestuurd). Op 13 november
arriveerden de drie veldbataljons te Smolensk. Het vroor 's nachts hard en in toenemende

405 Brief Veeren, Moskou 2 okt. 1812.
406 Sabron 1910, 79, 80.
407 Sabron 1910, 81-90.
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mate doken Russische troepen op ter weerszijde van de weg. Op 17 november, net buiten
Krasnoï, 50 km westelijk van Smolensk, vonden de soldaten van het 33e légère, die in de
achterhoede  van  het  Ie  legerkorps  waren  opgesteld,  de  weg  versperd  door  kozakken,
artillerie en andere Russische troepen. Het regiment telde op dat moment volgens Sabron
nog  tussen  de  vijf  en  zeshonderd  man,  maar  volgens  Everts  380  soldaten  inclusief
officieren.408 Sabron beschreef  hoe  het  regiment  eerst  enkele  huizen  bezette  die  zwaar
onder vuur werden genomen door Russen. Het regiment probeerde vervolgens wanhopig
aansluiting te krijgen met het Ie legerkorps, maar zag zich gedwongen carré te vormen.
Russische garde kurassiers vielen het regiment aan en na die aanval werd het regiment met
schrootvuur beschoten. Bij de volgende aanval van de garde cavalerie bezweek het carré
van het 33e légère. Nederlandse en Russische officieren, die vrijmetselaar waren, maakten
contact met elkaar, waarna de gevechten werden beëindigd. De nog levende soldaten en
officieren  (398  volgens  het  stamboek)  gingen  in  gevangenschap.409 Volgens  Everts
overleden de meeste soldaten voor het voorjaar van 1813.410

In Nederland had het volk kennisgenomen van de rampzalige terugtocht in Rusland,
maar slechts in algemene termen zoals uit legerbulletin nummer 29 van 22 december 1812,
waarin de desastreuze overtocht van de Berezina (26-28 november) bekend werd gemaakt.
De militaire post werkte nauwelijks meer in Rusland, families in Nederland bleven lange
tijd in onzekerheid over het lot van hun mannen in de armee. 

Enkele militairen van het 33e légère wisten te ontsnappen na de slag bij Krasnoï. Pas
een kleine twee maanden later, op 7 januari 1813, zag Th.C.C. Veeren te Culm [Chelmno]
kans een brief aan zijn lief te schrijven. 'Gij zult zeker ongerust zijn in zo een lange tijd
geen brief van mijn te hebben ontfangen. Tog zulks heeft zijn reden, ik zal Ued. dan eens
met alle ongelukken, die ons zijn wedervaren, bekend maken. Zeker zult gij van de retraite
der  armee  gehoord hebben,  welke  in  de  maand october  van  Moskou  begonnen is.  Er
wierden vele schatten uit die schone stad mede genomen, dog de sterke marschen en de
dagelijksche attaque der vijand deed de eygenaaren dier schoonheeden genootzaken om ze
op de weg te laten staan. De armoede was groot, wij hebben in drie en twintig dagen niets
anders dan paardevleesch tot voedsel kunne bekomen en de misère waar algemeen, geen
generaal die iets anders te eeten had, daar bij waar de koude zeer sterk. De inwoonder
verklaarde niet te weten 't nog ooit zo koud was geweest. Wij marcheerden 's morgens
nimmer van ons bivouac of er bleven tien à elf  dooden van ons liggen van honger en
koude. Wij hadden daarbij nog het ongeluk van een parc artillerie te escorteeren 't welk zo
langzaam voortging dat wanneer wij 's morgens om twee drie uuren op marsch gingen
gemeenlijk des avonds om 10 elf uuren op ons bivouac arriveerde en dan een stuk land met
sneeuw bedekt tot ons verblijf vonden. […] 'Wij hebben ook alle onze goederen verloren,
de wagen waar onze valiezen op waaren is verbrand geworden omreden de paarden niet
meer voortkonden en de cosakken die digt op de hakken waaren; zoo doende geen hemd
hebben behouden en 't glas van mijn orlogien gebroken zijnde had zulks in mijn valies
gedaan en dus meede verloren gegaan. Ik had ook de drie mooiste paarden die men zien
kon, twee zijn mij door cosakken en 't derde gestolen, heb daarna een vierde van de majoor
Everts gekogt en dit is met mijn oppasser verlooren gegaan, weet niet waar dit gebleven is,
op 't lest zag men geen mensch te paard, de colonel had ook al zijn paarden verloren. Ik
had mijn onderweg nog een hemd zoeken te bezorgen, dog verloor drie oppassers in de tijd
van agt dagen, welke mijn aan de weg bleven doodliggen en verloor zoo ook nog mijn leste

408 Everts 1901, 701,702; 1902, 43-62. 'que 380 hommes à peine, officiers compris'. […] Quinze officiers 
étaient tués, vingt étaient blessés.[...]Des hommes du rang, il n'en restait debout que soixante-six. Le 
carré donc était en quelque sorte dessiné par les cadavres'. 

409 Sabron 1810, 82-112.
410 Zie bijlage III.14 over de vrijmetselaarsloge bij het regiment en deel II, hoofdstuk 4, paragraaf 

krijgsgevangenen. 
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hemd'. 'Bergh en Brandt […] die hebben de moed gansch laten vallen en lieten zich gansch
vergaan.411 Bergh liep met een slaapmuts op en daarover zijn beeremuts, waschte zich niet
meer,  liet  zich  niet  scheeren had een  vrouwepels  om en  die  kwam nooit  van zijn  lijf,
kwamen wij op een bivouac en zag hij een vuur viel hij er bij neer en verroerde zich niet
meer voordat wij weder weg moesten. Brandt was hetzelfde en zo hadden wij er nog een
stuk of tien bij 't regiment'.412

'Wij hebben in de misère ook de 16e november doorgemarcheerd, wanneer ons regiment
door de cosakken geattaqueerd wierd en daarna infanterie tot versterkingen kreegen en
toen volstrekt de overmagt hadden. 't Regiment na een hardnekkige tegenstand konde zig
op 't lest niet langer soutineeren tegen een hevig mitraille vuur en de charges der cavalerie
deed eindelijk 't quarree zij geformeerd hadden breken en wierd toen ter neder gesabeld en
die hun leven behouden zijn gevangen genomen. Tog de levendigen zullen hier weinig in
getal zijn.

Mijn is 't egter met een luitenant en twee docters gelukt 't te ontsnappen, er waren nog
vier officieren van 't regiment in commissie, die niet bij de affaire zijn geweest, zoodat 't
regiment bestaat uit zes officieren, twee docters en zeventien man. Geen van uwe bekenden
is 't gelukt te echapeeren als Caillou de neef van de Jongh, welke met 't kleedingmagazijn
te Wilna is agter gebleven. De andere zijn alle franschen'.413

Vanaf  de  zijlijn  vinden  we  deze  schets  van  de  gebeurtenissen  bevestigd  door  W.P.
d'Auzon de Boisminart, eerste luitenant bij het 124e de ligne. Hij bereikte in de namiddag
van 21 november 1812 het stadje Toloczyn (Talachyn 135 km van Krasnoi).  'De Keizer
was er eenige oogenblikken vóór ons gekomen. Het stadje was dus vol van zijne lijfwacht:
waarom wij  er  onmogelijk  konden blijven,  maar  moesten  doortrekken.  Buiten  hetzelve
plaatsten wij ons een oogenblik achter een huis, dat geplunderd was, om onze paarden te
voederen. Terwijl wij daar stonden, spraken wij eenen soldaat van het 33ste regement ligte
infanterie, die met slechts weinige zijner kameraden uit het gevecht bij Krasnoi ontsnapt
was, en ons dan ook het berigt omtrent den toestand van dit regement, [...], mededeelde.
[…] In een dezer gevechten was het, dat het Hollandsche 33ste regement ligte infanterie,
hetwelk moedig en quarré marcheerde, en, door eene tiendubbelde vijandelijke overmagt
heen, in goede orde aftrekkende, toch eindelijk voor 's vijands ontzaggelijke meerderheid
moest  bezwijken  en  toen  geheel  werd  nedergeveld:  zodat  te  naauwernood  25  man
ontkwamen, om het treurige verhaal van deze nederlaag over te brengen'.414 

Dan beschrijft Veeren een gebeurtenis ná Krasnoï, maar nog voor de Berezina: 'Daarop
volgde 't  ongeluk,  ik waar nog bezitter van tien Lois d'or, welke ik zorgvuldig in mijn
broekzak  bewaard  had,  ik  bekwaam  onderweg  van  iemand  een  broek  wijl  de  mijne
versleeten waar, wilde die aantrekken, leide de broek die ik uittrok neffen mijn neer en voor
411 Sabron 1910, bijlage I, indeling personeel op 1 feb. 1812. Berg(h) was kapitein van de karabiniercomp. 

van 3B, Kapitein A.W. Rietveld Brand(t) was kapitein van 2B2C. Berg(h) was per 1 juni bij 3B kapitein 
van de karabinier comp. Brand(t) kapitein 2B2C. Beiden werden bij de slag van Krasnoï gedood of 
stierven in krijgsgevangenschap. SHAT XB 622, Etat Général des Officiers [...] qui sont morts ou qui ont
été fait prisonniers dans la Campagne de 1812 en Russie[...] d.d. juli 1813. Op een officierenstaat van 1 
april 1812 staat bijgeschreven wie gevangen, gewond of gesneuveld is en welke officieren naar Givet 
geretourneerden. Zonder toevoeging van een datum wanneer en door wie die gegevens er bij zijn gezet. 

412 NL-HaNA, 2.21.239, Familie Veeren 1682-1954, inv. nr. 15, brief T.C.C. Veeren,  Culm 7 jan. 1813.
413 De artsen waren Collin en van Woerden, verder waarschijnlijk kapitein Von Bönninghausen en luitenant 

Kahle. SHAT Xb 622, revue 2e bataljon te Erfurt, 13 maart 1813; Von Bonninghausen verbleef op 1 feb. 
1813 in het hospitaal te Marienburg. SHAT Xb 622, officierenlijst 1 feb. 1813; Furtenbach 1912, 62. 
Nabij Borisow 'machte ich die Bekanntschaft eines Lieutenant Kahle von einem holländischen leichten 
Regiment, einem sehr braven, jungen mann, den ich nie vergessen  werde; er hatte in der Folge das 
Unglück, beym Übergang über die  Beresina die  beyden Füße zu verlieren und blieb auf dem 
Schlachtfeld; wir waren nur kurze Zeit beysammen, wurden aber die innigsten Freunde'.. 

414 d'Auzon de Boisminart 1824, 230, 234-235. Ook het 124e verloor de meeste van zijn manschappen in 
Rusland. Zie bijlage II.13 voor gewonde, gesneuvelde en in krijgsgevangenschap geraakte officieren.
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ik mij omdraaide waar mijn beurs gestolen. Toentertijd bevond ik mij gansch alleen (wijl 't
na de affaire van 't regiment was) zonder een duit geld en zonder een stuk brood toen waar
haast  mijn  voornemen om mijn  maar  aan de  weg te  laten  doodvriezen,  tog  bij  geluk
ontmoette  ik  een  marketenster  van  ons  regiment  welke  mijn  geld  aanbood.  Deeze
marketenster  van ons  regiment  had te  plaisire  van de  Jong de jonge Noot  [broer  van
luitenant-kolonel de Jongs echtgenote] die aide-de-camp is op haar wagen genomen wijl
zijn voeten gansch bevrooren waaren, daar ben ik toen bij gebleven tot de passage der
Berrisina  waar  een  brug  waar  overgemaakt.  Op  't  oogenblik  dat  wij  ze  passeerde
attaqueerde de vijand en deed ons verstrooien, ik maakte over de brug te koomen en wilde
toen wagten, dog een houwitzer verbrijzelde de brug en ik kreeg een stuk er van op de
borst 't geen mijn ter aarde deed vallen. 't Geluk wilde dat twee doctors van ons regiment
passeerden en mijn zagen liggen en medelijdend genoeg waren van een slede zoeken te
krijgen en mijn mede namen 't geen te verwonderen was, want men had met geen mensch
medelijden. Ik heb daardoor een zware ziekte gehad, ik ben agt dagen volmaakt van mijn
verstand beroofd geweest. In deze situatie wierd ik alle dag nog agt à tien uuren vervoerd
om reden de  cosakken ons  altijd  op  de hakken waaren tot  Wilna  [Vilnius], alwaar ik
Caillou aantrof, die mijn dadelijk versag van een paar hemden enz. en heeft mijn twee
honderd francs gegeeven, 't welk zo in de negentig guldens zal uitmaken […], dit geld deed
mijn magtig veel dienst wijl ik niets had en toen weer een slede konde huuren. 
Vilnius was overslagpunt van transporten voor de troepen. De stad lag op het eindpunt van
een 200 uur lange waterweg waarover levensmiddelen via de Oostzee werden aangevoerd.
Vanaf  Vilnius  begon  transport  over  land.  Gouverneur  generaal  Dirk  Van  Hogendorp
reorganiseerde de verdediging in een halve kring aan de oostzijde van de vesting. Voor
grootschalige verpleging vorderde hij kloosters. Om aanvoerlijnen te verkorten haalde hij
depots uit Polen naar Vilnius. Zodoende werd het petit depot van het 33e légère van Stettin
naar Vilnius verplaatst.  In de stad zorgde hij  voor verwijzingen waar de soldaten eten,
kleding en onderdak konden vinden.415 Komend uit Koningsbergen marcheerde Stephenson
op 13 november 1812 Vilnius binnen met 1200 man versterking van diverse regimenten.
Hij  dineerde  enkele  malen  in  een  ontspannen  ambiance  met  generaal  van  Hogendorp,
bezocht Cailliou op 14 november: 'zeer amicaal ontvangen en er het middagmaal blijven
houden´. In het ziekenhuis bezocht hij onderofficieren die hem smeekten hen daar vooral
weg te halen, 'manquement aan voedsel scheen het meeste te zijn wat hun ontbrak'. Op 17
november verliet Stephenson Vilnius richting Kowno.  'Ik had wat brood en brandewijn
[…], aan het einde van de stadt, was ons regiments magazijn, ik ging er kapitein Caillou
adie zeggen'.416

Veeren vervolgde: 'Ik had nog 't ongeluk bij Wilna mijn pels te verliezen welke ik uit
Moskou mede had gebragt en veel van waarde was en mijn gedurend de retraite voor alle
koude beschut had. Dit speet mijn eiselijk en toen door de koude bevroren mijn voeten, in
alle deeze tegenspoed ben ik dan toch gelukkig alhier [Culm, Chelmno] gearriveerd en ben
tegenwoordig vrij wel en ben zelfs zeer gezond als mijn voeten zijn nog niet regt klaar, dog
gij moet uw volstrekt niet ongerust maken[...]. 'Ik had er nog zooveel te schrijven tog wij
krijgen daar de order om direct te marcheeren na Custrin en om aldaar nader order te
ontfangen, tog alweer zooveel nader en 't is bijna zeeker, dat wij na 't depot gaan. […] Ik
heb bij de drie duizend franc te goed maar er word niets betaald' [Zie deel IV, hoofdstuk 2,
paragraaf financiën]. 'Ik hoor dat wij naar Mayence gaan adresseer daar de brieven naar
mijn  adres  Monsieur  T.C.C.  Veeren.  Capt.adj.majoor  au  33ième  Regiment  d'Infanterie
légère de la 4ième Division du Ier corps de la Grande Armée à Mayence poste restante'.417

415 Sillem 1890, 236-256; Hogendorp 1887, 301, 307, 314, 317.
416 Stephenson, I, 126-128. Zie bijlage I.2 voor marsafstanden.
417 Veeren, brief Culm (Chelmno) 7 jan. 1813.
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Er waren zo weinig mannen van het Ie korps in Vilnius aangekomen dat zij in één groot
klooster  gehuisvest konden worden.  Het  85e  de ligne dat,  evenals het  33e  légère, deel
uitmaakte van de IVe divisie bezette twee kamers in het klooster. Als Veeren en de andere
militairen van het 33e légère in de drukte de vage aanwijzingen en slecht aangegeven route
naar het klooster hebben kunnen vinden, werden zij daar ook gehuisvest. Hier waren de
omstandigheden slecht. Er was geen stro en te weinig bedden en voorzieningen.418

Kozakken bereikten op 9 december de voorsteden van Vilnius en wie nog in de stad
was, haastte zich naar de poorten om te vluchten in de richting van Kowno. In het klooster
waar het Ie legerkorps verbleef, werd om 11.00 uur alarm geslagen, commando's werden
geroepen, de tamboers roffelden bevelen. De doodvermoeide soldaten waren slechts met
grote  moeite  uit  hun bed te  krijgen.  Beneden in het  klooster  moesten de mannen zich
verzamelen en officieren zeiden dat het regiment naar nieuwe logies gebracht zou worden. 

Wie in Vilnius achterbleef, en van de Grande Armée waren dat er meer dan 20.000, viel
in handen van de Russen. In de middag van zaterdag 12 december bereikten de eerste
restanten van het Ie legerkorps Kowno. Het korps bestond uit officieren en ongeveer 100
soldaten, de rest was nog onderweg of dood. Vaak te moe om een kamer te zoeken bleven
soldaten  op  het  plein  in  de  stad  bivakkeren  bij  temperaturen  ver  onder  de -20 graden
Celsius.  De militairen  van de  legerkorpsen I  en IV kregen order  om voor  acht  dagen
voeding  mee  te  nemen.  En  verder  gingen  de  marsen  naar  Wilkowiski,  Gumbinnen,
Koningsbergen, Elbing, naar Culm (Chelmno).419 

Bij  order  van 20 december 1812 werd bepaald dat  de garde zich te  Koningsbergen
moest verzamelen, het 1e en 8e legerkorpskorps te Thorn (Toruń), het 2e en 3e legerkorps
te Mariënburg, het 4e en 9e korps te Marienwerder en het 5e legerkorps te Malodeczno.420

Davout verliet Thorn op 21 januari 1813 met het Ie korps dat naar Küstrin marcheerde.421

Veeren was toen al vertrokken uit Culm (Chelmno) dat 43 km ten noorden van Thorn ligt,
als tussenhalte naar een nieuwe locatie: via Mainz naar het depot te Givet. Er gloorde een
sprankje hoop dat de mannen dán misschien wel even naar huis mochten, maar zelfs met
dit kleine plukje mannen had Napoleon plannen: zij moesten zich te Erfurt verzamelen.

418 D'Auzon 1840,170-220.
419 Austin 1996, 377, 378, 386, 412, 413.
420 Charras 1870, 5.
421 Casse 1860, 222, 223; Vgl. Sabron 1898/1910, 84-97, waar de terugtocht van het restant van het 

voormalig Hollandse 124e de ligne beschreven is. 
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    Hoofdstuk 3  Opbouw, twee veldtochten naar Berlijn, de blokkade van Hamburg

Het 2e bataljon te Erfurt, voorjaar 1813

Aan de hand van de brieven van Veeren en berichtgeving van d'Auzon de Boisminart is een
route en een tijdpad te geven: 

– op 17 november 1812 was Veeren te Krasnoï.
– op 21 november te Toloczyn (Talachyn 135 km van Krasnoi).
– tenminste drie dagen later, maar voordat op 28 november de bruggen werden

vernield, ging Veeren over de Berezina. Krasnoï – Berezina 200 km;
– circa 8 dagen later, rond 6 december, te Vilnius. Berezina – Vilnius 250 km;
– 7 januari 1813  te Culm (Chelmno) Vilnius – Culm 550 km;
– omstreeks 17 januari te Küstrin (Kostrzyn). Culm – Küstrin 290 km;
– omstreeks 8 februari te Koblenz via Mainz. Küstrin – Koblenz 615 km;
– 20 februari 1813 te Bad Berka. Koblenz – Bad Berka 290 km.

De 2000 kilometer tussen Krasnoï en Bad Berka werd afgelegd tussen 17 november 1812
en 20 februari 1813, een daggemiddelde van ongeveer 21,3 km. Het daggemiddelde tot
Chelmno  lag  op  ongeveer  20  km per  dag,  maar  van  Chelmno  tot  Bad Berka  lag  het
daggemiddelde aanmerkelijk hoger, op bijna 28 km per dag. Gemiddeld marcheerden de
soldaten 5,3 uur per dag, waarbij geen rekening is gehouden met eventueel vervoer per
slede en rustdagen. Vanaf Vilnius was de verzorging beter. Het sterk gedecimeerde leger
had op zijn terugtocht de beschikking over grote voorraden voedsel, kleding, wapens en
andere benodigdheden. 

Het  33e  légère was slechts één van vele  infanterieregimenten die  zijn  veldbataljons
verloor tijdens de veldtocht in Rusland. De verliezen bedroegen volgens een berekening
van Belhomme 32 bataljons van de garde, 140 bataljons linie-infanterie en 40 bataljons
lichte  infanterie,  waaronder  ook  een  groot  aantal  van  de  voormalige  Hollandse
regimenten.422 Tenminste 400.000 Franse militairen en hun bondgenoten kwamen om in
Rusland.423 Belhomme noemt in dit verband drie bataljons van het 33e légère, maar het 4e
bataljon, waar in 1811 de meeste conscrits waren geplaatst, werd in de nazomer van 1812
wegens geringe bezetting geïncorporeerd in de overige drie. Het kader van het 4e bataljon
werd grotendeels naar Givet teruggestuurd. In feite zijn alle vier de veldbataljons verloren
gegaan. Tezamen met bataljons van overige regimenten kostte de veldtocht Napoleon in
totaal 288 bataljons Franse, Bergse en Italiaanse troepen.

Het verlies van de veldtocht in Rusland vergrootte de anti-Franse stemming in bezette
landen  als  Duitsland,  Nederland  en  Italië.  De  Russen  kregen  medestanders  in  de
Oostenrijkers en de Pruisen en vanuit het zuiden drukten de Spanjaarden, Portugezen en
Engelsen Frankrijk in het defensief. Napoleon hield in Duitsland veel vestingen bezet en
begon in februari 1813 bataljons te reconstrueren. Er was een fundamenteel verschil met de
situatie  vóór  de  nederlaag  bij  Krasnoï.  Er  bestond  tijdelijk  geen  33e  légère meer  als
eenheid.  Gedeeltes  van  regimenten  werden  opgenomen  in  voorlopig  gevormde  andere
regimenten, die dan weer in grotere eenheden zoals brigades en divisies konden opereren.
Zo werden de bataljons met nummer 2 van regimenten van het Ie en IIe legerkorps te
Erfurt  e.o.  opgezet.  Vanwege  het  gering  aantal  soldaten,  werden  steeds  twee  halve
bataljons bij  elkaar geplaatst  in  régiments provisoire,  provisorische regimenten, die een
overgang  moesten  bieden  naar  het  moment  dat  de  regimenten  weer  naar  sterkte

422 Belhomme 1793-1902, IV, 582, 583. 
423 Zamoyski 2005, 465, 466. Het precieze aantal overleden soldaten in Rusland is onbekend.  
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georganiseerd  konden  worden.424 De  2e  bataljons  van het  15e  en  33e  légère vormden
samen het 30e régiment provisoir. Commandant werd majoor Martineau.425

In de loop van februari arriveerden restanten van het Ie legerkorps, te Erfurt. Het viel
Doucet, de generaal die de opbouw van de 2e bataljons coördineerde, op hoe onvolledig de
hogere kaders waren van de kleine detachementen die in Erfurt arriveerden: 'il en est un, le
33e léger, [...] il n'a plus un seul élément de son cadre.426 Die waren bij de slag van Krasnoï
allemaal krijgsgevangen gemaakt of gesneuveld. Veeren was de hoogste in rang van een
detachement  dat  te  Erfurt  aankwam  met  twaalf  officieren  en  37  onderofficieren  en
soldaten.427 

De eerste vanuit Givet gedetacheerde officieren waren al  op 6 februari 1813 te Erfurt
aanwezig: onderluitenants Geurber en Guillabert. Binnen enkele dagen volgden er meer:
op  8  februari  kapitein  Kroo  en  de  onderluitenants  Gilbert,  Leutner  en  Logger.428 Het
detachement van het 33e  légère arriveerde op  19 februari 1813 te Erfurt.  Van Givet via
Mainz naar Erfurt is ongeveer 630 kilometer. Bij een dagafstand van 25 à 30 kilometer
waren de officieren 21 tot 25 dagen onderweg en in de tweede week van januari 1813 op
weg gegaan vanuit Givet.

Veeren schreef daags na aankomst te Bad Berka aan zijn vrouw op 20 februari 1813. In
eerste instantie was het de bedoeling om naar het depot in Givet te marcheren. Mainz lag
reeds zestien uur marcheren achter ze toen de tegenorder kwam om te keren en naar Erfurt
te marcheren. Het was een enorme teleurstelling voor de mannen. Veeren verkeerde in de
hoop van Koblenz de kortste weg naar Amsterdam te kunnen nemen en zijn echtgenote te
verrassen met zijn onverwachte komst. Te Erfurt was het zo vol militairen dat Veeren en
zijn mannen door moesten naar het dorpje Bad Berka dat vier uur verder marcheren lag,
'alwaar wij recruten wagten om weder een bataillon te formeren, welke den 12e van de
andere maand [maart] moeten komen. Hij beschreef ook zijn financiële situatie, 'Ik ben wel
als bijna naakt, wijl geen mensch geld heeft en wij volstrekt niet betaald worden'.429 Verder
merkte Veeren op in zijn brief vanuit Bad Berka: 'Ik ben tegenwoordig zeer gezond en daar
nu iedereen ziek word na de fatigues, wijl wij aan dat stil zijn ons niet kunnen gewennen.'  

Een eerste revue werd gehouden op 13 maart 1813.430 De situatie was toen als volgt:
Dertien officieren en 20 mannen bestaande uit een adjunct-onderofficier, drie sergeanten,
twee foeriers, tien korporaals en vier tamboers. Daarnaast verbleven er nog 30 mannen in

424 Casse 1860, 243, 244, Napoleon  21 jan. 1813, '[...] Je vous ai mandé d'arrêter les seconds bataillons à 
Erfurth; Sabron 1898/1910, 98-102. Sabron beschrijft hier hoe 2B van het 124e de ligne vanaf maart 1813
te Erfurt werd opgevangen en wat er daarna gebeurde. 2B van het 124e de ligne viel onder dezelfde 
regelingen als 2B van het 33e légère. Hij haalt Rousset 1892 aan die ook aan het 33e légère refereert. 
Maar kennelijk is het Sabron ontgaan dat er ook een bataljon van het 33e légère te Erfurt verbleef, want 
hij schrijft er niet over.

425 Casse 1860, 281, Formation des régiments provisoires, Napoleon 6 maart 1813, MvO 9 maart 1813. Zie 
voor een overzicht van de régiments provisoir bijlage II.15 betreffende het 2e bataljon te Erfurt.

426 Rousset 1892, 32, Doucet au Ministre de la Guerre, Erfurt 23 février 1813). 
427 Casse 1860, 394, 395, Napoleon aan Eugène 5 maart 1813. 2B van het 24e légère arriveerde op 2 maart te

Erfurt, 2B van het 26e ligne (légère?) op 1 maart, 2B van het 57e ligne op 28 feb. 1813. Te Stettin 
verbleef een detachement van het 33e légère die in de loop van januari 1813 mogelijk ook naar Erfurt zijn
gegaan. Hun aantal was gering: Tussen 29 november en 5 december 1812 waren er van diverse 
regimenten ´7971 hommes, sans compter les officiers supérieurs et généraux,  op 6 december nog 50 
officiers et 2287 hommes. Veel kleine eenheden waren op weg naar Mainz en Dantzig. Dit waren nog niet 
de overlevenden van de retraite uit Rusland, maar soldaten uit de hospitalen of afkomstig van de petits 
depots, vooral infanterie, waaronder 142 man afkomstig van het régiment Joseph Napoléon, 15e régiment
d'infanterie légère, 33e régiment d'infanterie légère. In bijlage II.15 is een overzicht opgenomen van de 
detachementen die vanuit Rusland te Erfurt arriveerden in de eerste maanden van 1813.

428 SHAT Xb 622, lijst officieren 1 jan. 1813; SHAT Xb 622, lijst officieren 3e, 4e, 5e Bn 1 maart 1813.  
429 De financiën bij het regiment zijn in deel IV, hoofdstuk 2 uitgewerkt.
430 SHAT Xb622, Eerste revue, overzicht van 13 maart 1813. 

104



hospitalen en twee mannen waren achtergebleven te Erfurt, onbekend van welke rang. Er
werd die 13e maart  een detachement toegekend aan het 2e bataljon, bestaande uit: een
kapitein,  vier  onderluitenants,  vijf  sergeanten,  vijf  korporaals,  drie  tamboers  en  233
soldaten. In de hospitalen verbleven een kapitein en 20 soldaten. Verder waren nog twee
man afwezig. Totaal 274 man. 'Le duc de Padoue a fait choix et désigné [...] les hommes
qui ont paru les plus propres à composer les deux compagnies d' Elite; les autres ont été
répartis dans celles du centre et d'une manière égale autant qu'il a été possible, il en est
resulté l'organisation suivante que nous avons immédiatement constatée'.  Er waren ruim
500 man te weinig voor een volledig bataljon. De état major bestond uit chef de bataillon
Patin, adjudant-majoor Veeren en de chirurgijns Collin en van Woerden.431

Door de decimering van veel bataljons in Rusland waren er opvallend genoeg artsen.
Napoleon gaf 22 januari order aan Eugène om overtollige medici naar Maagdenburg te
sturen omdat  daar  de zieke  en  gewonde soldaten  van de veldtocht  in  Rusland werden
opgevangen.  In  1812  waren  daarvoor  te  Maagdenburg  op  orders  van  Napoleon  grote
hospitalen  aangelegd.  Ook  de  twee  chirurgijns  van  het  33e  légère werden  naar
Maagdenburg verplaatst.432

In 1812 werden militaire hospitalen aangelegd te Erfurt voor de opvang van zieken en
gewonden die  uit  Rusland terugkeerden.  Burgers  leverden voedsel  en dranken voor de
soldaten, voor de paarden haver, hooi en stro en voor de vuren van de wachten brandhout.
Daarnaast vorderden soldaten met getrokken wapens wat zij hebben wilden. De bewoners
kregen  voor  gedwongen  diensten  als  transporten  en  schanswerk  lage  vergoedingen.
Aanvankelijk kregen zij nog uitbetaald, maar later ging men over op het verstrekken van
schuldbewijzen. Bovendien werden de burgers belast met 'Kontributionen' ter dekking van
de  oorlogskosten.  De  800  inwoners,  die  Bad  Berka  begin  1813  telde,  gaven  voor  de
maanden februari tot april 480 dagen voor inkwartiering van officieren op en 7887 dagen
voor soldaten. Met name de Nederlandse soldaten waren gevreesd bij de burgers.433

Napoleon  gaf  op  2  maart  1813 order  de  1e  bataljons  vorm te  geven  in  een  opzet,
vergelijkbaar  met  de 2e bataljons,  als  régiment  provisoir.  In  de 3e divisie  zou het  30e
regiment provisoir bestaan uit de 1e bataljons van het 15e en 33e légère. Standplaats zou
Utrecht worden, maar er zijn geen aanwijzingen gevonden dat daadwerkelijk een begin
werd gemaakt met de organisatie van een eerste bataljon van het 33e légère te Utrecht.434

De 4e bataljons werden opgezet bij de depots van de desbetreffende regimenten, conform
de opzet  zoals  die  te  Erfurt  werd gehanteerd.  Deze bataljons moesten vervolgens naar
Wesel waarbij de mannen zo veel mogelijk per boot getransporteerd moesten worden om
ze niet te veel te vermoeien.435 In april 1813 werd de opzet van het 4e bataljon van het 33e
légère stopgezet  omdat  er  niet  voldoende  manschappen  waren.  De  structuur  van  zes
compagnieën plus een  etat major was er inmiddels al wel. Van de benodigde 846 man
waren er negen officieren, 62 onderofficieren en 34 soldaten. Er ontbraken dus nog maar
liefst 47 onderofficieren (waarvan 29 korporaals) en 692 soldaten.436 De intentie was om
voor  28  regimenten  halve  4e  bataljons  te  vormen  en  deze  begin  april  via  Wesel  bij
Osnabrück en Minden te verzamelen.437

431 Zie bijlage II.15 voor een overzicht betreffende het 2e bataljon.
432 Casse 1860, 224, Napoleon aan Eugène 22 jan. 1813.
433 Häfner 2006, 2: 7-9; 2007, 3: 4-6; Kaiser 2007; Kaiser 2002. Al vanaf oktober 1806 was de inwoners van 

Bad Berka een zware last opgelegd met inkwartiering van vreemde troepen.
434 Belhomme 1793-1902, IV, 607. 
435 Revue d'Histoire (Parijs 1912) 137, (260-289) 286, 287, orders Napoleon 2, 12 en 14 maart 1813.
436 SHAT Xb 622, aantallen van 4B, de opbouw te Givet, overzicht van 1 april 1813. 
437 Casse 1860, 288, 430; Bowden 1990, 223, 4B op papier genoemd in Ie korps, divisie Vandamme.
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Mars naar Berlijn, eindigend in Silezië

De veldtocht tegen Rusland voerde Napoleon met steun van Pruisen.  Per 30 december
1812, tijdens de conventie van Tauroggen (Tauragé, Litouwen), verklaarde de Pruisische
generaal  Ludwig  Yorck  zich  neutraal  jegens  de  Russen,  waarna  de  Pruisische  koning
volgde.438 Aanvankelijk  geloofde  Napoleon  dat  het  Russische  leger  van  Kutusoff  zo
uitgeput  was  dat  het  Vilnius  voorlopig  niet  voorbij  zou komen  en  dat  Yorck  met  een
'duwtje' de Niemen overgezet kon worden. Dit bleek een volkomen verkeerde inschatting.
Napoleon liet daarop een groot aantal vestingsteden bezetten waarmee een aanzienlijk deel
van het Franse leger immobiel werd en vijandelijke troepen – die hun opmars wel degelijk
voortzetten – zich vrijelijk tussen de steden konden bewegen.439 Kozakken verschenen op
26 januari bij Bromberg en Russische troepen op 27 januari voor Dantzig. Op 28 januari
werden  er  vijandelijke  troepenbewegingen  achter  Thorn  en  Warschau  waargenomen.
Troepen van Eugène werden op 11 februari aangevallen, waarop hij zijn troepen terugtrok
naar Frankfurt aan de Oder. Medio februari bedreigden 6.000 Zweden het eiland Rügen.
Kozakken naderden Posen (Poznan).  De Russen stonden over een breed front langs de
Oder. Alexander trok naar Breslau en op 20 februari verschenen de eerste kozakken bij
Berlijn. In Berlijn brak op 24 februari een volksopstand uit tegen de Fransen. Yorck trok op
27 februari met een grote troepenmacht voorbij Stettin.440 Russische troepen stonden voor
Dresden. De Russische veldmaarschalk Wittgenstein werd op 7 maart bij Berlijn verwacht
met zijn troepen. Op 12 maart kwam de order Dresden te ontruimen. Pruisen verklaarde
zich openlijk tegen de Fransen. Napoleon gaf op 15 maart order aan zijn stiefzoon Eugène
de Beauharnais om zijn leger als een achterhoede op te stellen.441 Op 21 maart kwam het
bericht dat Berlijn, Potsdam en Brandenburg door de Russen waren ingenomen en dat er
een alliantie met de Pruisen was gevormd. Een grote Russische legermacht stond begin
april  tegenover  Maagdenburg  langs  de  Elbe.  Bij  Dresden  en  Maagdenburg  staken
Russische troepen de Elbe over.442 Deze opgave van land gaf Eugène tijd om vestingen te
versterken, te foerageren, tijd om troepen vanuit Frankrijk aan te voeren en tijd om de
troepen in Centraal-Duitsland te organiseren, met name langs de Elbe en de Saale.443

Rust  was  Veeren,  Von  Bönninghausen,  Cailliou  en  de  andere  militairen  van  het  2e
bataljon,  die  de terugtocht  uit  Rusland naar  Erfurt  hadden overleefd,  niet  gegund. Von
Bönninghausen en Cailliou werden naar Maagdenburg verplaatst, evenals de artsen Collin
en Van Woerden. Veeren functioneerde als adjudant bij het 2e bataljon.444 

Na reorganisatie te Erfurt verzamelden de meeste 2e bataljons zich te Wittenberg, onder
bevel van maarschalk Victor, duc de Bellune.445 Op 13 maart was er revue te Erfurt van het
2e bataljon van het  33e légère.  Daarna vertrok het richting Bernburg aan de Saale,  en
vervolgens naar Maagdenburg, waar zij oog in oog stonden met de Russische en Pruisische
troepen.446 Eind  maart  voerden  de  2e  bataljons  verkenningen  uit  bij  Stendal.  Zes  2e

438 Leggiere 2002, 34-54.
439 Langs de Oder onder andere: Stettin, Küstrin, Frankfurt, Glogau. Langs de Elbe onder andere: Hamburg, 

Maagdenburg, Wittenberg, Torgau, Dresden 
440 Yorck diende in zijn jonge jaren nog bij de Republiek, onder andere aan Kaap de Goede Hoop.
441 Casse 1860, 263, 266, 278, 284, 311, 345, 351, 353, 360, 364, 367, 374, 375, 421, 435, 436, 440, 444.
442 Casse, 1860, IX, 21; Correspondance Davout IV, nr. 1253, Seehausen 1 avril 1813.
443 Leggiere 2002, 41. De rol van Victor tijdens de veldtochten in het voorjaar van 1813 is door Leggiere 

onderbelicht. Daardoor werd op de oude werken uit de 19e eeuw teruggevallen. 
444 SHAT Xb 622, Etat Nominatif van de officieren van 2B 21 maart 1813. De naam van Collin werd diverse 

malen aangetroffen onder overlijdensstaten van militairen in Maagdenburgse ziekenhuizen; Brief Veeren, 
Ritzebuttel 17 augustus 1813, 'sedert ons retour uit rusland nog geen veertien dagen stil geweest'.

445 Chandler 1987/1998, 518, 519. Victor was een vriendelijke man die uitsluitend orders aannam van 
Napoleon. Zie bijlage I.2 voor de marsafstanden van deze veldtocht.

446 Casse 1860, 284 (order 2 maart 1813), 407, 410, 411; SHAT Xb 622, officierenstaten 3, 4, 5B d.d. 1 april 
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bataljons van het Ie korps verbleven te Maagdenburg en de tien grote bataljons van het Ie
korps waren westelijk van Maagdenburg en bij Stendal geposteerd. Te Stendal overleden
enkele  jagers  van  het  2e  bataljon.447 Eind  maart  1813  werden  de  2e  bataljons  naar
Maagdenburg teruggehaald om het gebied tussen de Elbe en de Harz te bezetten. Medio
april 1813 voerde het 2e bataljon observaties uit langs de Saale bij Calbe en Bernburg.448

Bij  Dessau verhinderden troepen van Victor  tussen 5 en 7 april  troepen van Yorck en
Wittgenstein om met een pont de rivier over te steken. Ook bij Calbe en Bernburg werd de
rivier goed bewaakt. In een gezamenlijke actie deden Eugène en Victor verkenningen met
troepen bij  Gerbstadt,  Bernburg  en  Cöthen.449 Victor  schreef  aan  Eugène dat  de  jonge
soldaten erg goed hadden gepresteerd tijdens de schermutselingen voor Bernburg. Enkele
Russische eenheden zagen toch kans de Elbe en de Saale over te steken en zo tijdelijk een
wig te drijven tussen de troepen van Eugène te Maagdenburg en Victor. Ook probeerden zij
op  verschillende  plaatsen  de  Weser  over  te  steken. Bij  Alsleben,  ten  zuidwesten  van
Bernburg, begonnen de Russen zich terug te trekken.450 

Landkaart 5. Voorjaarsoffensief 1813

Eind april kwam Napoleon te Erfurt aan waar een groot Frans leger onder bevel van de
maarschalken Ney en Marmont was gevormd. Als eerste wilde Napoleon de Saale veilig
stellen.451 Eind april  trok  Ney naar  Leipzig  en  1  mei  naar  Lützen waar  op  2  mei  een
veldslag plaats vond, die de Fransen wonnen. 

Het 30e régiment provisoir, samengesteld uit de 2e bataljons van het 15e en 33e légère,
had op 25 april 1813 een gezamenlijke sterkte van 30 officieren en 913 onderofficieren en

en 1 mei 1813: 'Martineau Major Commandant le 30e Régiment Provisoire a Wittemberg' . Ook 
maarschalk Victor was organisatorisch te Wittenberg geplaatst.

447 Casse, 1860, IX, 28; SHAT, stamboeken 33e légère. Zie deel II, hoofdstuk 4, uitstroom door overlijden.
448 Casse 1860, IX, 40; Recueil de decrets enz., 302, order 16 april 1813.
449 Casse 1860, IX, 50-54, 57.  
450 Casse 1860, IX, 63, 64. 68, 69 (Eugène à Napoléon 18 avril 1813).
451 Registre d'ordres du maréchal Berthier pendant la campagne de 1813 (Parijs 1909) I, 29 mars au 31 

juillet, 33-41.
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soldaten.452 Majoor  Martineau  was  commandant  van  het  30e  provisorische  regiment,
commandeerde de 1e brigade van de 1e divisie van het Ie korps en was tussen 13 mei en 3
juli 1813 gedetacheerd bij het Ie korps bij maarschalk Victor te Silezië.453

Tijdens  dit  voorjaarsoffensief  waren  de  troepenbewegingen  vaak  onduidelijk.  Ook
gingen er berichten rond die niet klopten. Napoleon hield gewoonlijk de bewegingen van al
zijn troepen nauwgezet bij,  maar  wist  soms ook niet  waar troepen verbleven,  zoals de
troepen van Victor waar de mannen van het 33e légère deel van uitmaakten – Où est le duc
de Bellune?, vroeg hij op 30 april aan Eugène. Je suppose que vous me tenez instruit de
tous les mouvements.454 De positie van de troepen van Victor bleef tot 5 mei onduidelijk.
De zestien 2e bataljons werden per 5 mei tot een legermacht gevormd onder bevel van
generaal  Philippon.  Zes  van  de  2e  bataljons  bleven  te  Maagdenburg  en  tien  in  het
legerkorps van Victor, waaronder het bataljon van het 33e légère, dat al vanaf 10 maart aan
hem was toegekend. Samen met cavalerie van generaal Sebastiani, twee bataljons van het
regiment étranger, en verschillende bataljons van het corps van generaal Lauriston werd
een totaal van 34 bataljons, ongeveer 30.000 man, gevormd.455 Vanuit Erfurt werden er
versterkingen gestuurd, onder andere voor de divisie van generaal Philippon. 

Ney werd richting Eulenburg en vervolgens naar Torgau gestuurd. Victor en Philippon
volgden de route van Ney. Op 9 mei 1813 ontving Victor een order om naar Wittenberg te
gaan.  Volgens  berichten  trokken  Russische  troepen  terug  naar  Silezië.456 Uit
briefwisselingen tussen Davout en Napoleon blijkt dat de akties van Ney en Davout, om
Berlijn  respectievelijk  Hamburg in  te  willen nemen,  met  elkaar  samenhingen.457 Victor
moest vanaf 13 mei met 25.000 man Ney volgen en via Luckau optrekken in de richting
van  Berlijn.  Onderweg  moesten  zij  de  pont  bij  Dessau  vernietigen.  Victor,  generaal
Sébastiani en generaal Reynier gingen op 16 mei met hun troepen op weg naar Berlijn.458

De volgende dag moest Victor al weer terug naar Wittenberg.459 Ney marcheerde niet meer
naar Berlijn maar naar het zuidoosten waar op 20 en 21 mei de slag bij Bautzen plaats
vond, ook weer een succes voor de Fransen.460 De troepen van Victor moesten voorkomen
dat de troepen van Von Bülow zich bij de Russen voegden of anderszins een bedreiging
voor Ney vormde. Victors troepen maakten geen deel uit van de troepen die bij de veldslag
betrokken waren, maar waren noordelijker actief. Op 23 mei marcheerde Victor met zijn
troepen naar Rothenburg en aansluitend naar Botzenberg, waar hij 's avonds aankwam met
de soldaten. Napoleon was te Görlitz, zuidelijk van Rothenburg, terwijl Ney de route naar
Breslau volgde, de Russen achtervolgend.461 Victors troepen keerden op 24 mei terug naar
Rothenburg, evenals generaal Sébastiani, en vandaar ging het naar Bunzlau, waarbij Victor
enkele  lieus noordelijker  moest  blijven  van  de  route  van  Görlitz  naar  Bunzlau  waar
Napoleon  met  zijn  hoofdmacht  marcheerde.  Onderweg  kwamen  de  militairen  veel
gewonde Russen tegen die  zo  snel  mogelijk  naar  Liegnitz  probeerden te  vluchten.  De
terugtocht van de Russen verliep duidelijk in wanorde.462 Op 25 mei was Victor met zijn

452 Casse, 1860, IX, 85, 86. Eugène à Napoléon, 28 avril 1813; Belhomme 1793-1902, IV, sterkte Grande 
Armée 25 april 1813.  

453 SHAT Xb 622, officiersstaat d.d. 19 juni 1814.
454 Casse 1860, IX, 89. Napoleon aan Eugène 30 april 1815.
455 Ordres du maréchal Berthier 1909, I, du 29 mars au 31 juillet, 78-80, 5 mei 1813.
456 Berthier 1909, 81, 82, 89, 93, 95.
457 Correspondance Davout, T. IV, 98, 99, no. 1313, voetnoot 1; Corr. Napoléon, 1813, XXV,  200.  
458 Berthier 1909, 100, 101, aan Ney 13 mei 1813; Recueil de décrets, ordonnances, traités de paix, 

manifestes, proclamations, discours, etc. etc. de Napoléon Bonaparte et des membres du Gouvernement 
Francais 1813/ 1814 (1815) V, 320-19 mei 1813; 322-23 mei 1813. 

459 Recueil de décrets, 1815, XV, 317, 17 mei 1813. 
460 Riley 2000, 76-107.
461 Berthier 1909, 128, orders 23 mei aan Victor en Ney; Recueil de décrets, 1815, XV, 329.
462 Berthier 1909, 130,131, aan Victor 24 mei 1813; 136, aan Victor, 25 mei 1813. 
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troepen  te  Wehrau  aan  de  rivier  de  Queiss.463 De  volgende  dag  marcheerden  zij  naar
Sprottau (20 km noordelijk van Primkenau). Het legerkorps van Von Bülow moest goed in
de gaten gehouden worden. Tevens bleef het een optie Victor richting Berlijn te sturen ter
ondersteuning van maarschalk Oudinot,  le duc de Reggio.  Op 27 mei gingen de marsen
toch  nóg  oostelijker,  richting  Glogau,  om  Victor's  artillerie  op  orde  te  brengen,  een
reservebatterij  van 8 stuks  kaliber  12,  twee batterijen  voor  elke  divisie  en  een batterij
artillerie te paard. Te Glogau ontving de infanterie caissons munitie. 

Napoleon  verbleef  op  27  mei  te  Liegnitz,  Ney  te  Hanau.464 Victors  troepen
overmeesterden vijandelijke artillerie. Berthier schreef daarover op 28 mei aan Victor in
reactie op diens brief van 27 mei 1813: 'Sa Majesté a vu avec plaisir que vous soyez tombé
vigoureusement  sur  le  convoi  d'artillerie  ennemie  que  vous  avez  joint. L'Empereur
approuve le parti que vous prenez de marcher sur Primkenau. Sa Majesté vous suppose
aujourd'hui à Glogau ou à Polckwitz: si vous êtes à Glogau, vous devez pousser de forts
partis  sur  la  route  de  Posen  et  sur  celle  de  Kalisch.  Sa  Majesté  vous  recommande,
monsieur  le  duc,  de  faire  sur-le-champ  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour
réapprovisionner et  ravitailler la place de Glogau. Envoyer des partis  sur l'Oder, afin
d'arrêter les bateaux de toute espèce qu'on assure remonter ce fleuve, chargés d'effets de
toute nature appartenant à l'ennemi. L'Empereur marche demain 29, de Liegnitz, sur la
direction  de  Breslau. Het  was  volop  lente,  de  soldaten  marcheren  door  een  prachtige
omgeving, kennelijk zo fraai dat officieren er in hun verslagen over schreven: 'L'armée est
ici dans le plus beau pays possible; la Silésie est un jardin continu où l'armée se trouve
dans la plus grande abondance de tout'.465

Tijdens de veldtocht in Silezië werkte de militaire post niet. Veeren schreef tijdens de
veldtocht verschillende keren, maar die post kwam niet aan. Op 29 mei 1813 schreef hij
een brief in het dorpje Primkenau (Przemków), waar het bataljon rustte in afwachting van
nieuwe orders. Veeren gaf de brief mee aan een 'groot majoor' die naar Frankrijk ging en
daar de brief postte.  'Wij bivouacqeeren bij een dorp vijf uur van Glogau en marcheeren
nog dagelijks voorwaarts. De pruisen en russen zijn gansch geslagen en [wij] krijgen nog
dagelijks gevangenen en stukken geschut van hun. God geeft dat 't daar door spoedig tot
een vreede koomt, want zulks hadden wij groot noodig, want ons ongeluk is gewis te groot,
ik durf mijn zulks niet in gedachten haalen, want zoude mijn ziek maaken, daar ik mijn tog
al niet  wel  bevind, dog gij  moet er uw niet  ongerust over maken, want  't  is  van geen
aanbelang en wanneer 't erger mogt worden, dan blijf ik ergens in een stad'.466

Davout nam Hamburg in op 30 mei 1813, Ney naderde op 31 mei Breslau en Victor had
met zijn troepen op 31 mei Steinau aan de Oder bereikt. Op 1 juni was Glogau débloqué.
De Russen trokken zich terug ten zuidwesten van Breslau. Victor was op 1 juni met zijn
463 Recueil de decrets, 1815, 330; Berthier 1909, 138, aan Oudinot, 25 mei 1813. 
464 Berthier 1909, 140, 141, 144, aan Victor, 26 mei 1813; 141, 142 aan Exelmans, Bunzlau, 26 mei; Recueil 

de décrets 1815, 331, Parijs 3 juni/ 27 mei. 
465 Berthier 1909, 117, 118, aan Victor 28 mei 1813, aan Ney, Liegnitz 28 mai 1813; Recueil de décrets 1815,

332. Parijs 3 juni – la situation des armées au 29 [mei 1813] au matin. Le duc de Bellune s'est porté sur 
Glogau […]. 

466 Brief T.C.C. Veeren, Primkenau 29 mei 1813. Van heel veel militairen in Rusland was weinig bekend. 
Veeren schreef in de brief van 29 mei over militairen waar hij wat van wist: Verder in zijn brief schreef hij
over uit krijgsgevangenschap ontsnapte militairen van het regiment:  'er is maar een sous-luitenant die 
zig gesauveerd heeft, er zijn nog een paar soldaten, die 't geechappeerd hebben nadat zij gevangen 
waren'. 'De jonge Hinck, zo ik Uw reeds geschreeven heb is gestorven in 't hospitaal te Smolenski, de 
Broer van de Overste Schuurman is al voor 't regiment gevangen waar, verloren geweest. Van Doris uit 't 
Welloo, anders waar ik mijn informeer geen mensch zegd mijn anders als dat hij geblesseerd was en 
daarna in een huis verbrand, Ik heb vergeeten Ued. Te schrijven van de Hart, die is zooals de anderen 
met 't regiment gevangen genomen, ik heb 't zijn Ed moeder ook geschreeven weet niet of hij leevendig of 
dood in hun handen gekomen, men weet 't van geen mensch, dog ik heb haar Ed geschreven dat hij 
gezond waar en gevangen waar'.
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troepen nog te Steinau, op 2 juni 'tussen Glogau en Leignitz' en op 3 juni te Rauden en later
die dag te Glogau waar goederen voor zijn troepen beschikbaar waren.467 Zij moesten snel
naar Sagan aan de Bober marcheren en daarna direct door naar Crossen om met de troepen
van Oudinot naar Forsta op te trekken en noordelijker langs de Oder met als  einddoel
Berlijn.468 Op 4 juni was er een slag tussen troepen van Oudinot en Von Bülow. 

Afbeelding 11. Primkenau (Przemkow) 469

Na de slag bij Bautzen waren er geheime onderhandelingen over een wapenstilstand
gaande.470 Die  werd  op  4  juni  te  Pleisnitz,  ten  noordoosten  van  Breslau  (Wroclaw)
gesloten. Vanaf de ondertekening staakten de vijandelijkheden overal. De wapenstilstand
duurde tot 8 juli en werd daarna verlengd tot 20 juli. Van Bohemen, langs de grens met
Saksen en langs de Oder tot Stettin liep een demarcatielijn. Pruisische troepen trokken zich
terug op hun grondgebied en Pruisische enclaves in Saksen stelden zich neutraal op.471

Het  voorjaarsoffensief  van  1813  in  Duitsland  vond  plaats  ten  koste  van  duizenden
zieken en gewonden. Te Glogau verbleven 2000 zieken en in andere steden was het niet
veel beter en die moesten naar Wittenberg,  Maagdenburg of Dresden gebracht worden.
Deze  steden  hadden  ziekenhuizen  met  een  opnamecapaciteit  van  twee  tot  vierduizend
manschappen. Herstelde gewonden werden, vanwege hun kwetsbaarheid, in bataljons van
400 man bijeen gebracht. Ook Hamburg had een aanzienlijke opvangcapaciteit voor zieken
en reconvalescenten.472

Ondanks  de  wapenstilstand  namen  Franse  troepen  strategische  posities  in.  Victor
467 Recueil de décrets, 1815, XV, 330, 333, 336, 337, situaties bij het leger 1-3 juni; Berthier 1909, 152, 153, 

aan Victor, 31 mei en 1 juni 1813.
468 Berthier 1909, 162, aan Victor. 3 juni 1813; Berthier 163, 166, 167, aan Oudinot 3 juni 1813, à Sebastiani.

4 juni 1813.
469 Universiteitsbibliotheek Wroclaw. Stadtansicht von Primkenau, 18e eeuw, Friedrich Bernhard Werner 

Topografia,  Prodromus Delineati Silesiae Ducatus, 5 (z.j.) 234, 235. 
470 Riley 2000, 111.
471 Recueil de décrets, 1815, XV, 338. 4 juni 1813. Artikelen van de wapenstilstand van Frankrijk met de 

geallieerden. 
472 Zie deel IV, hoofdstuk 1, verzorging.
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bereikte op 5 juni Sagan waar zijn troepen de nacht doorbrachten. Kampementen werden
opgezet te Goldberg, Loewenberg, Buntzlau, Leignitz, Sprotau, Sagan en andere plaatsen.

Regimenten,  garnizoenssteden,  voorraden,  alles  moest  in  korte  tijd  in  optimale staat
gebracht worden. Te Hamburg wilde Napoleon een legermacht van 50.000 man plaatsen.473

Al in de brief van 7 juni van Berthier aan Davout werd opgemerkt dat van dit moment
geprofiteerd moest worden om alle huizen te slopen die de vesting en verdediging in de
weg staan. Na het beleg zou Davout dit als misdaad worden aangerekend, maar hier gaf
Napoleon de order.474 

De Ie divisie van generaal Philippon waartoe de 2e bataljons behoorden, kreeg op 7 juni
order  om  Sagan  te  verlaten  en  naar  Wittenberg  te  marcheren,  vervolgens  naar
Maagdenburg en van daar de linkeroever van de Elbe aan te houden, naar Hamburg.475 Van
begin maart tot en met 5 juni 1813 legde het halve 2e bataljon van het 33e légère meer dan
1.063 km af.

Naar Hamburg, de wederopbouw van het regiment

De structuur van de drie divisies van het Ie legerkorps die te Hamburg geplaatst zouden
worden was al  op 7 juni 1813 bekend.  Elke divisie zou in eerste instantie elk vijftien
bataljons infanterie  gaan tellen.  'Il ne restera donc plus que le 33e régiment d'infanterie
légère que vous placerez  dans la  division la  plus faible'.476 Per 1 juli  moesten de drie
divisies  48  bataljons  tellen.  De  intentie  van  Napoleon  was  om  36  regimenten  lichte
infanterie weer op sterkte van vier bataljons te brengen, waaronder het 33e légère.477

De orders voor de verplaatsing naar Hamburg van de soldaten van het 2e bataljon van
het  33e  légère, in  de Ie  divisie  van  het  Ie  legerkorps,  maar  nog wel  onder  bevel  van
maarschalk Victor staande, waren eveneens op 7 juni gegeven. De marsen gingen over
Saksisch grondgebied. De Ie divisie moest de artillerie achterlaten.478 Op 10 juni had de Ie
divisie Crossen bereikt. Deze troepen bestonden uit jonge soldaten waarvan de kern goed
geschoold was.  Philippons troepen arriveerden op 17 juni  te  Wittenberg.  Het  halve 2e
bataljon van het 33e légère was niet het enige fragmentregiment. Te Glogau werden medio
juni de compagnieën van het 84e, 92e,  106e, 9e, 35e en 53e linie regiment (600 man)
samengevoegd  bij  het  151e  regiment  en  dat  telde  nog  geen  800  man.  Een  compleet
bataljon telde 840 man.479

Op  7  juni  uit  Sagan  vertrokken,  werd  op  10  juni  Crossen  bereikt  en  op  17  juni
Wittenberg. De  drie 2e bataljons van het 15e en 33e légère, 48e en 61e, 108e en 111e de
ligne,  vormden  het  actuele  restant  van  de  divisie  van  generaal  Philippon,  en  werden
geformeerd tot een enkele brigade. Philippon kreeg op 19 juni 1813 order om binnen 24
uur na ontvangst van de order van Wittenberg naar Maagdenburg te marcheren. Andere
bataljons van de divisie bleven te Wittenberg tot deze bataljons zich op 1 juli te Dessau

473 De opbouw van een legermacht te Hamburg vereiste een uitgebreide bevoorrading. Napoleon 
ordonneerde alleen al de aanleg van een voorraad van 500.000 porties meel. Caissons vanuit Naarden en 
allerlei goederen uit Groningen werden naar Hamburg getransporteerd. Corr. Napoléon,  XXV, 420, 490-
491; Corr. Davout, IV, 193, voetnoot 1; Berthier 1909, 231, 254.

474 Berthier 1909, 174, 5 juni 1813; 176, 181, 7 juni 1813 aan Victor; Recueil de décrets, 1815, XV, 341, 6 
juni 1813.

475 Berthier 1909, 182, 7 juni 1813, Berthier aan Davout.
476 Berthier 1909, 182-184, brief aan Davout 7 juni 1813; Correspondance de Napoléon, XXV, 385; 

Correspondance de Davout  IV, 169, voetnoot 1, brief 15 juni 1813.
477 Belhomme 1793-1902, IV, 623-625. 
478 Berthier 1909, 185, 186, aan Victor 7 juni 1813; 194 aan Sorbier 8 juni 1813; 199 aan Sorbier 10 juni 

1813; Recueil de décrets, 1815, XV, 344, 10 juni 1813.
479 Corr. Davout, IV, 161, 13 juni 1813 aan Berthier; 150, 151, Dresden 10 juni, Hamburg 13 juni 1813; 

Berthier 1909, 208 aan Philippon 15 juni 1813; Berthier 1909, 216, 219, brief 18 juni 1813.
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moesten verzamelen.480 De 2e bataljons van het 15e en 33e légère, het 48e, 108e en 11e,
komende van Maagdenburg, arriveerden 30 juni te Lüneburg en vervolgden hun marsen
naar Hamburg, via Haarburg.481 In totaal liepen de soldaten tussen 7 en 30 juni 560 km.

Eind juni 1813 waren de kaders van de 3e bataljons van het 3e, 29e, 105e de ligne en
van het 33e légère te Hamburg gearriveerd.482 Het kader van het 3e bataljon van het 33e
légère kwam uit Givet en niet uit Utrecht, waar Napoleon het bataljon eigenlijk vorm had
willen geven. De opbouw van de bataljons te Hamburg die vervolgens plaats vond, is goed
te herleiden uit het stamboek van het 33e légère. Het kader van het 3e bataljon was 29 juni
te Hamburg. De 50e divisie bestond uit zeven bataljons: twee van het 3e, twee van het 29e,
twee van het 105e de ligne en een van het 33e légère. 

De drie  2e bataljons die van Wittenberg kwamen, waren erg zwak en telden samen
slechts  8  à  900  man.  Ze  moesten  zo  snel  mogelijk  worden  aangevuld  tot  complete
veldbataljons. Het 33e  légère en 29e  de ligne kregen vrijwel uitsluitend  réfractaires uit
Wesel en Straatsburg als aanvullingen. Begin juli was bovendien een bataljon van 900 man
onderweg  vanuit  Vlissingen,  afkomstig  van  het  131e  de  ligne.  Ook  hier  betrof  het
réfractaires en deserteurs.483 Kolonel Baillif beklaagde zich over de kwalitatief belabberde
samenstelling van zijn regiment en de desertie die daar een gevolg van was.484 

Twee bataljons van het 33e légère werden bij de 40e divisie geplaatst en twee bij de 50e
divisie. Ten tijde van de order die Napoleon hiervoor gaf op 1 juli verbleven veel officieren
al te Hamburg. Op 6 juli was nog niet bekend welke twee bataljons van het 33e légère deel
uitmaakten van de 50e divisie.485

In de tweede week van juli 1813 trokken Zweedse troepen langs Lübeck in de richting
van Lauenburg. Voor Cuxhaven verschenen Engelse schepen. In de avond van 8 juli vielen
zij de batterij van Cuxhaven aan en een dag later volgde een aanval op fort Napoleon bij
Cuxhaven. Ook verbrandden de Engelsen een gebouw bij Otterndorf. De Fransen plaatsen
vervolgens meer kanonnen langs de Noordzeekust.486 Davout constateerde op 16 juli dat er
feitelijk pas één veldbataljon van het 33e  légère inzetbaar was bij de 40e divisie: het 2e
bataljon,  dat  op  dat  moment  te  Stade  verbleef.  Dit  bataljon  was,  komende  vanuit
Maagdenburg, niet in Hamburg geweest, maar marcheerde via de linkeroever van de Elbe
direct naar Otterndorf bij Cuxhaven.487 

Adjudant Veeren verbleef met majoor Martineau te Lüneburg toen kolonel Baillif hem

480 Berthier 1909, 221, 222, aan Davout 19 juni 1813; 224-227; 228 aan Jouffroy 19 juni 1813: 'Il restera 
sous les ordres immédiate de M. le maréchal prince d'Eckmühl à Hambourg: la 50e division ou division 
de Hambourg, composée du 33e léger, des 3e, 29e et 105e régiments de ligne'; 252, aan Vandamme, 1 juli
1813.

481 Corr. de Davout, IV, 198, 199, aan generaal Vandamme, Hamburg 27 juni 1813. 
482 Sabron 1910, 113; Berthier 1909, 229, 19 juni 1813, 'L'intention de Sa Majesté est […] que toute la 3e 

division se réunisse à Brême [...]que la 3e division est composée des premiers bataillons des seize 
régiments du Ier corps d'armée, savoir: 7e, 13e, 15e, 33e légers, 17e, 30e, 33e, 48e, 12e, 21e, 85e, 108e, 
25e, 57e, 61e et 111e de ligne´. 19 juni bestond het 33e légère uit een half veldbataljon van 2B en minder 
dan honderd man van 4B te Givet;  Correspondance de Davout, IV, 180. De twee andere bataljons zouden
in de 50e divisie geplaatst worden. Terwijl generaal Armand Philippon, commandant van de Ie divisie, 
met zijn soldaten naar Wittenberg marcheerde, waren bataljons van de 3e divisie op weg naar Hamburg 
vanaf Utrecht en Wesel. Evenals bij de Ie divisie betrof dit zwakke bataljons die niet meer dan drie 
compagnieën telden.

483 Corr. Davout, IV, 202, 29 juni 1813; Belhomme 1909, IV, 625; Corr. de Napoléon, XXV, 446; Corr. 
Davout, IV, 211, voetnoot 2. 

484 Van Hogendorp 1813, 99, 100, brieven 24 sept. 1813. Zie de samenstelling zoals beschreven is in deel II, 
hoofdstuk 3 en bijlage II.15.

485 Corr. Davout, IV, 213, brief Davout 6 juli 1813.
486 Corr. Davout, IV,  218, 220, 226, 228, La station angloise est d'une frégate, quatre bricks et onze petits 

batiments. Leur station est entre Döse et la Kugelbak.
487 Corr. Davout, IV, 228, brief Davout 16 juli 1813.
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verzocht zich bij zijn bataljon (2B) te voegen. Eerst ging hij naar Hamburg omdat hij daar
nodig was. Veeren arriveerde op 17 juli 1813 vanuit Lüneburg te Hamburg. Hij maakte
kennis met de nieuwe commandant van het regiment, kolonel Pierre Baillif: 'de colonel is
voor zijn persoon met de staf van 't regiment te Hambourg, ik ging dus eerst na Hambourg,
te meer daar ik de colonel nog nooit gezien heb, ik kwam daar de 17de [juli] en ben de 25e
July weggegaan na mijn Bataillon, dat te Ottendorp legde. Ik wierd bij mijn arrivement
zeer  friendelijk  ontfangen  door  de  colonel  en  dagt  reeds  de  andere  morgen  na  mijn
Bataillon te gaan, tog de colonel zegde mijn wanneer 't mijn amuseerde, ik dan eenige
dagen konde blijven en wijl wij weder van uniform hebben veranderd, weder verscheide
nieuwigheden hebben gekregen zo heb ik mijn daar eerst laaten kleden, tog ons Bataillon
heeft  niet  in Hamburg geweest.  De colonel is een braaf man, zo ik geloof,  noemt zich
Baillif, is getrouwd tog zijn vrouw ken ik niet, de majoor noemt zich Martineau is een zeer
fatsoenlijk man, waar ik zeer mede gelieerd ben en is ook getrouwd tog zijn vrouw ken ik
ook niet,  getrouwde officieren hebben wij  niet  [...]'.488 Te Otterndorf aangekomen werd
Veeren direct geconfronteerd met de Engelse militaire aanwezigheid. Op 28 juli hadden elf
Engelse  schepen  met  kanonnen  het  lichtbaken  bij  Cuxhaven  vernield  en  het  fort
beschadigd. De beschietingen vonden ´s  middags plaats, duurden twee uur waarin naar
schatting  500  kanonschoten  werden  afgevuurd.  Vijfentwintig  schoten  op  het  fort
veroorzaakten slechts lichte schade aan het blokhuis en de rest van de schoten kwamen
voor de batterij van het fort terecht. De kanonnade op de Franse stellingen had weinig
effect. Niettemin bleven de kanonneerboten van de Engelsen permanent aanwezig voor de
kust, op 26 juli bevoorraad door een fregat en zes transportschepen.489

Daarom werd een compagnie artillerie met 10 à 12 stukken klein kaliber geformeerd en
geplaatst bij de kleine forten langs de kust van de Elbe tussen Hope en Werden. In de eerste
week van augustus verbleef de Engelse vloot op dezelfde ligplaats tussen Kugelbake en
Otterndorf aan de monding van de Elbe.  Davout plaatste een bataljon van het 33e légère
bestaande  uit  400  à  500  manschappen  samen  met  Deense  troepen  bij  Cuxhaven  ter
verdediging en omdat de forten gerepareerd moesten worden en op de kleine forten langs
de kusten van de Weser en de Jahde. Davout bewapende en proviandeerde alle forten en
batterijen langs de Weser, de Jahde en de kusten ter voorbereiding op onverwachte acties
van de vijand.490 

De opbouw van de verdediging rond Hamburg werd voortvarend aangepakt. Een brug
overspande  al  snel  de  twee  armen  van  de  Elbe  waarmee  Hamburg  vesting  en  de
vestingwerken  rond  Haarburg  een  snelle  verbinding  kreeg.  De  pont  bij  het  eiland
Wilhelmsburg  was  op 13 augustus  gereed.  De eerste  wagens  zouden de volgende dag
passeren. De pont bij Haarburg was tegen het einde van de maand gereed. Epicentrum van
al deze activiteiten was Hamburg. In en om de stad kregen regimenten plekken toegewezen
om  de  soldaten  te  oefenen  in  het  schieten.  Het  15e  en  33e  légère oefenden  op  de
Grasbroek, de uiterwaarden langs de Elbe, vlak bij de kazernes van het 33e légère die zich
bevonden aan de  Helzwouts nabij de  Theerhoff.491 Napoleon gebruikte de periode van de
wapenstilstand om de discipline te versterken en veel te exerceren. Om de competitiegeest
bij alle regimenten te voeden schreef hij op 23 juli een schietwedstrijd uit. 

De wapenstilstand werd verlengd, maar liep uiteindelijk af op 17 augustus om 12 uur 's

488 Brief Veeren, Ritzebuttel 17 sept. 1813; SHAT Xb 622, officiersstaat 24 juli 1813; situatie 2B juli 1813, 
officiersstaten maart-sept. 1813. Commandant Pierre Baillif kwam 26 april 1813 bij het depot te Givet, 

489 Vijf Deense fraudeurs liepen over naar de Engelse vloot en tien Deense schepen 'sont venus de la mer', 
maar onduidelijk was of ze de Fransen gingen helpen of overliepen naar de Engelsen. Het kaliber van de 
Franse kanonnen was erg licht in tegenstelling tot de Engelse.

490 Corr. Davout, IV, 242-242, 246, brieven 30 juli, 3 aug. 1813; 256, 6 aug. 1813; 258-259, 8 aug.; 260-261, 
10 en 13 aug. 1813; 290; SHAT Xb 622, artilleriecompagnie juli 1813 .

491 Van Hogendorp 1813, 21, order Davout 31 juli 1813; 76, 10 sept. 1813.

113



middags. Ten oosten van Hamburg lieten vijandelijke troepen zich steeds meer zien: 150
kozakken kampeerden achter Mölln en er verschenen Russen te Wittenburg en Ratzebourg.
2000 Russen en Pruisen verbleven op 25 juli nabij  Schwerin, op 28 juli bij  Lübeck en
begin  augustus  bij  Lauenburg.  Tot  overmaat  van  ramp  verklaarde  ook  Oostenrijk  aan
Frankrijk de oorlog op 11 augustus.

Het leger te Hamburg werd op 15 augustus nogmaals gereorganiseerd. Twee bataljons
van het 33e légère waren al in juni in de 40e divisie van generaal Thiebault geplaatst en
twee andere bataljons in de 50e divisie van generaal Vichery. Het plan om Berlijn in te
nemen kreeg ook weer nieuwe vorm. Bij de uitvoering werden twee bataljons van het 33e
légère in de 40e divisie betrokken. Het 3e en 4e bataljon werden naar Lübeck verplaatst,
terwijl het kader van de bataljons te Hamburg bleef. De bataljons waren slechts op een
derde  van  het  gewenste  aantal  soldaten  van  840  per  bataljon.  Van  de  toegekende
detachementen  conscrits  réfractaires  van  het  131  de ligne van  Walcheren  deserteerden
velen of bleven ziek achter in ziekenhuizen tijdens de snelle marsen naar Hamburg.492

De mars naar Berlijn, augustus 1813

De 40e divisie bestond op 29 juni 1813 uit twee brigades: de 1e, onder bevel van generaal
Gengault, bestond uit vier bataljons van het 30e en vier bataljons van het 61e de ligne. De
2e, onder bevel van generaal Delcambre, bestond aanvankelijk uit het 2e en 3e bataljon van
het 33e légère en vier bataljons van het 111e de ligne. Na tien dagen werd echter in plaats
van het 2e bataljon het 4e bataljon van het 33e légère toegewezen.493 Begin augustus was
Thiebaults  40e  divisie  verzameld  te  Lübeck.  Op  de  avond  van  9  augustus  klonken
kanonschoten en de stad werd die avond fraai verlicht. De volgende dag klonken om zes
uur  's  ochtends,  om twaalf  uur  en  om  zes  uur  's  avonds  weer  salvo's  kanonschoten.
Officieren, hoogwaardigheidsbekleders en vier elitecompagnieën begaven zich 's middags
naar  de  kathedraal  waar  een  Te Deum, gezongen werd.494 Over  alle  Franse en  Deense
troepen werd na afloop revue gehouden met aansluitend het uitvoeren van manoeuvres op
een vlakte buiten de stad en het hanteren van de wapens toonden. Om zes uur 's avonds
was er buffet.  De bataljons zaten op nummer aan lange tafels. Waar generaal Thiebault
langs  liep  werd  hij  met  gejuich  ontvangen.  Terwijl  de  kanonnen  werden  afgestoken,
toostten de militairen op de gezondheid van de keizer. Op 13 en 14 augustus was het stil
onder de soldaten, een fenomeen dat vaak voorkwam voorafgaande aan een veldtocht of
een veldslag.495

Thiebault kreeg op zondag 15 augustus om drie uur in de middag plotseling order om
binnen twee uur met Franse en Deense infanterie en artillerie naar Oldesloe, halverwege
Hamburg, te marcheren en de volgende dag naar Wandsbek (10 km voor Hamburg) en daar
nadere  orders  af  te  wachten.  Deense  artillerie  en  gendarmes  bleven  te  Lübeck.  De
distributie voor vijf dagen provisie voor de troepen was weliswaar in voorbereiding, maar
enige chaos en vertraging ontstond, mede doordat het hevig regende. Desondanks waren de
troepen twee uur later gereed om Lübeck te verlaten.496 Zonder gegeten te hebben en na
een geforceerde mars door de stromende regen over volledig doorweekt land bereikten

492 Belhomme 1909, IV, 627 – 633; Leggiere 2002, 143; Corr. Davout, IV, 263. Zie deel II, instroom. 
493 Calmettes  1895, V (1813-1820), 68. Zie bijlage I.2 voor de marsafstanden van deze veldtocht.
494 Te Deum Laudamus, U God loven wij, is een lofzang die a capella, of voor soli, koor en orkest werd 

uitgevoerd op feestdagen en bij dankdiensten. Voorafgaande aan een veldtocht, of na een veldtocht die 
gunstig verliep, waren passende momenten waarop een Te Deum werd uitgevoerd. Dat werd bijgewoond 
door hoogwaardigheidsbekleders en officieren. De soldaten verbleven buiten de kerk en een revue volgde 
nadat de officieren de kerk weer verlieten. 

495 De Séegur 2005, I, 252.
496 Corr. Davout, IV, 267; Calmettes 1895, V, 70-74. 
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Thiebaults  soldaten Oldesloe na een mars  van 22 km om 4 uur in de ochtend van 16
augustus. Om 6 uur vertrokken de troepen naar Wandsbek, een mars van 35 kilometer. Te
Wandsbek trof Thiebault vooralsnog alleen de soldaten van het 3e en 4e bataljon van het
33e  légère. Generaal Delcambre overhandigde een order om met de hele tweede brigade
door te gaan naar Glinde, een mars van slechts 13  kilometer, maar zijn troepen verschenen
pas om 9 uur en waren te uitgeput om nog verder te gaan. Thiebault rapporteerde Davout,
dat hij generaal Delcambre met de twee bataljons van het 33e légère naar Glinde stuurde.
Na te Wandsbek soep te hebben gegeten, ging de mars naar Glinde. Door de moeilijke
omstandigheden arriveerden zij pas om twee uur in de morgen van 17 augustus te Glinde.

Landkaart 6. Mars richting Berlijn

Thiebault volgde met de overige troepen toen de ochtend al voor een groot deel verstreken
was. De soldaten marcheerden 32 km tot aan de Stecknitz, het kanaal van Lübeck naar de
Elbe bij Lauenburg. De soldaten liepen zo in twee dagen in een halve cirkel en legden ruim
100 km af.  Thiebault  was verbolgen dat  zijn  troepen zo  uitgeput  werden,  hij  had van
Lübeck met zijn troepen het kanaal kunnen volgen wat een derde van de afstand scheelde.
Delcambre en Thiebault vonden het absurd van Davout de troepen met zulk weer over
slechte wegen te jagen terwijl er nauwelijks een vijandelijke dreiging was. 110 man van
Thiebaults divisie lagen in de hospitalen, het kostte 2.000 paar schoenen en de artillerie
liep ernstige schade op.497

Het was Thiebault duidelijk dat de Franse troepen door een groeiende geallieerde macht
onder druk werden gezet en uitgeput raakten. Hij had grote vraagtekens om een campagne
te beginnen tegen Berlijn, tegen Bernadotte in het noorden met 160.000 mannen, generaal
Von Blücher  in  het  oosten  met  140.000 mannen  en  Schwarzenberg  in  het  zuiden met

497 De verzorging van de soldaten tijdens deze veldtocht was een wereld van uitersten. Chirurgijn Jan Rienks 
van der Ley diende bij het 61e de ligne. Hij had het goed tijdens deze marsen: wijn, suikerbrood, koud 
gebraden vlees met wittebrood, alles in ruime hoeveelheden. Het leven als militair beviel hem helemaal 
niet, maar hij schrijft dat hij het nooit ergens beter heeft gehad. Zie zijn brief van 4 sept. 1813 op 
www.friezen-onder-napoleon.nl.
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190.000 mannen.498

Thiebault kreeg op 17 augustus 1813  order naar Bergedorf te marcheren om generaal
Pécheux  te  steunen  bij  een  verkenning  van  Lauenburg.  Hij  vond  dat  weer  een
onbegrijpelijke  terugtrekkende  order  waar  hij  geen  gevolg  aan  gaf  omdat  de
uitgangspositie  te  Glinde beter was en waarschijnlijk ook om zijn soldaten wat rust  te
gunnen. De volgende dag arriveerde Davout te Bergedorf en werd de tocht naar Lauenburg
alsnog aangevangen. De troepenmacht bestond nu uit de 13e en de 40e divisie (27.000
Fransen en 12.000 Denen). Ten zuiden van Berlijn trok Oudinot met zijn Franse troepen op
naar het door Russen, Zweden en Pruisen zwaar verdedigde Berlijn.

Na een mars van 27 kilometer stonden de soldaten van Thiebault op 19 augustus op de
route Hamburg-Berlijn voor Lauenburg dat een Pruisische bezetting had van 1800 man met
kanonnen. De versterkingen buiten de vesting werden onmiddellijk aangevallen door twee
bataljons van het 30e  de ligne waardoor, volgens Thiebault, 100 man sneuvelden en 400
man gevangen werden genomen. De Fransen verloren volgens hem slechts 2 doden en 7
gewonden.499 1300 Pruisen ontsnapten via een brug over de Stecknitz. De soldaten van
Thiebault  zetten  onmiddellijk  de  achtervolging  in.  Op  de  avond  van  20  augustus
marcheerde  Thiebault  naar  het  door  de  vijand  verlaten  Boizenburg,  een  mars  van  12
kilometer. De vijand trok terug op Wittenburg. Thiebaults soldaten gingen richting Dömitz
tot zij order kregen de vijand te vervolgen die al tot Zahrensdorf waren teruggedrongen. Zij
gingen verder richting Rastow (53 km) via Goldenbow. Tijdens deze mars nam maarschalk
Davout  de  leiding  over  van  Thiebaults  voorhoede.  Bij  Wittenburg  aangekomen
(Boizenburg-Wittenburg  34  km)  vergat  Davout  af  te  slaan  richting  Rastow.  Hij  gaf
Thiebault  de  schuld,  die  zich  verontschuldigde  niet  gereageerd  te  hebben daar  Davout
nadrukkelijk de leiding had genomen. Een woordenwisseling tussen de twee veroorzaakte
een oponthoud. Na de goede weg opgegaan te zijn, kwamen zij bij een bos en spoedig
daarna bij  een stroom waar het te modderig was om verder te gaan. Een brug over de
stroom was net door de vijand in brand gestoken. Het 30e de ligne nam initiatief zonder dat
er orders voor gegeven werden, stak de brandende brug over, verjoeg de vijand en doofde
het vuur. 

De weg werd vervolgd, het waaide en het werd ploeteren op een zanderige weg. De 12-
ponders  volgden,  maar  moeizaam en uiterst  langzaam. Al spoedig had de kolonne een
lengte die ruim tweemaal langer dan gewenst was en dat baarde Thiebault zorgen. Met de
vijand nabij in onbekende bossen dreigde elk moment een onverhoedse aanval. Als er iets
gebeurde, zou de blaam op Thiebaults divisie vallen. Hij kon niet tegen Davout zeggen dat
hij  als  een  dwaas  marcheerde, maar  hij  schreef  het  wél  in  zijn  memoires.  Hoe  meer
waarheid  er  in  die  woorden zou liggen,  hoe  minder  zij  waardering  zouden vinden bij
Davout. Toen het bos dunner werd, reed Thiebault naar voren om zijn kans te grijpen en de
kolonne te stoppen. Juist op dat moment verschenen ongeveer zestig vijandelijke ruiters op
een kleine kilometer afstand. De legermacht van Thiebault bestond uit rekruten die alleen
de  afgelopen  drie  dagen  als  oorlogservaring  hadden.  De  infanterie  had  slechts  weinig
instructies gehad, de artillerie en de cavalerie nog minder, aldus Thiebault. De vijand had
bataljons en batterijen in positie gebracht. De eerste zorg van Thiebault was zijn kersverse
troepen voor een schok te behoeden. Achter een heuvel op een verder vlak terrein bracht
hij het 30e de ligne in stelling, geflankeerd door lichte infanterie (de twee bataljons van het
33e légère waren de enige lichte infanterie in zijn divisie). Nu was er tijd om een aanval te
overwegen of af te wachten. Thiebault voorzag dat de bataljons uiteen zouden vallen in het

498 Calmettes 1895, V, 78-90. De reden om de divisie van Thiebault richting Elbe te laten marcheren, was om
troepen van Von Bülow te bedreigen. Leggiere 2002, 137, 138.

499 Deze optimistische cijfers van Thiebault wijken nogal af van de 400 Franse doden en 1000 
krijgsgevangenen, waarvan 800 gewonden, in: Westphal 2001, 55-61. 
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bos bij een directe aanval en de mannen elkaar zouden kwijtraken. Maar een briesende
Davout brulde: 'Daar is de vijand! Waar is de infanterie, waar is de cavalerie, waar is de
artillerie!' De aanval werd ingezet en de Franse troepen verloren elkaar in het bos. Slechts
drie bataljons van het 111e  de ligne stonden in formatie,  alle andere vielen als pakken
geschudde kaarten uiteen. Iedereen stond in de voorhoede, zonder reserve. De vijand was
zwak in getal en kwaliteit en stond opgesteld rond vier kanonnen. Thiebault schreef nooit
een slappere veldslag gezien te hebben die al een uur duurde zonder enig resultaat. Alleen
het 4e bataljon van het 111e de ligne  deed een uitval waardoor de vijand zich terugtrok.
Thiebault ergerde zich over het slechte vuur dat door de Franse artillerie werd afgegeven.
Na drie kwartier vielen plots 1500 à 2000 man cavalerie de Franse paarden aan. Direct
gevaar dreigde voor de voorraden. Diverse compagnieën verdreven hen. Tegen het vallen
van de avond trok de vijand zich terug. Thiebault en Delcambre hielpen de kapiteins hun
versnipperde  compagnieën  weer  op  orde  te  brengen.  Tegen  middernacht  was  de  orde
hersteld. Met de vijand in zicht brachten Thiebault en zijn troepen de nacht door.

Op  22 augustus zetten de troepen zich om 7 uur in beweging en werd in de avond
Wittenburg bereikt zonder de vijand nog gezien te hebben. Op 23 augustus gingen zij tegen
11 uur op mars naar het 25 km noordoostelijker gelegen Schwerin. De cavalerie volgde
hen. De divisie Vichery ging hen vooruit. Te Strahlendorf, 8 km voor Schwerin, ontving
Thiebault order dat het artilleriepark, de reserve artillerie, de ambulance, de equipages en
bagages op een hoogte voor de stad moesten worden gebracht en bewaakt door de twee
bataljons  van  het  33e  légère.  Het  30e  de  ligne plaatste  een  bataljon  op  een  kasteel.
Bataljons werden ook in een kazerne in de stad geplaatst (50 man per kamer), bij de poort
van Lübeck en bij de poort van Weimar. Het 111e de ligne kampeerde tussen Zippendorf en
Krebsforden en het  hoofdkwartier  was te  Schwerin.  Davout  nam met een  deel  van de
troepen ook posities in bij Gadebusch. Davouts aanwezigheid te Schwerin isoleerde een
Zweeds korps van 8000 man met 2000 paarden en 20 stuks kanonnen te Gadebusch. Het
Zweedse korps trok zich langzaam terug in noordoostelijker richting. Davout legde een
communicatielijn te Gadebusch, Ratzebourg en Möllen.500 

Davouts  troepen  voerden  verkenningen  uit  op  26  en  27  augustus  te  Hagenau,
Wittenburg  en  Criwitz.  Rapporten  over  bewegingen van de vijand op de rechter  flank
verkreeg de divisie van Thiebault  van gevangenen, deserteurs en boeren. Vernomen werd
dat maarschalk Oudinot op 20 of 21 augustus bij Berlijn was gearriveerd. In de namiddag
van 23 augustus vond onder Berlijn de slag bij Gross Beeren plaats, waarna de troepen van
Oudinot zich moesten terugtrekken. Oudinot had geen contact met Davout, die op zijn
beurt  weinig  informatie  had  over  de  sterkte  van  de  vijandelijke  troepen.501 Davout
bemerkte  wel  een  grote  beweging  ten  oosten  van  zijn  troepen,  hij  hoorde  van  de
ontwikkelingen elders in  la Grande Armée en vond het risico om afgesneden te worden
van Hamburg te groot. Dat maakte dat hij zijn eenheden verzamelde en besloot tot een
terugtocht op de Stecknitz-linie. Terwijl Davouts hoofdmacht terugtrok, bleven de Deense
generaal Lallemand te Wismar en generaal Delcambre (3B en 4B van het 33e légère) als
achterhoede  te  Schwerin  tot  2  september.  Toen  de  13e  en  40e  divisie  hun  posities  te
Ratzebourg en Wittenburg hadden ingenomen, kreeg generaal Delcambre de verdediging
van Büchen (14 km boven Lauenburg) toegewezen en Thiebault de defensie van Lübeck.
Het innemen van deze posities en het opnieuw opzetten van kampementen geschiedde in
grote ordelijkheid. Tijdens deze marsen vielen vijandelijke troepen aan op de oevers van de
Schaalsee, een meer bij Zarentin. Ze trokken om Hamburg heen en namen posities in bij
Haarburg,  Stade  en  Bremen.  Davout  zorgde voor  extra  beschermende troepen voor  de
konvooien  voedsel  en  geld,  met  goed  effect.  Grote  hoeveelheden  koeien,  graan,  rijst,

500 Calmettes 1895, V, 87-99; Corr. Davout, IV, 294-296. 
501 Leggiere 2002, 160-177; Gallagher 2000, 281, 282.
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gezouten  levensmiddelen  en  wijn  werden  van  het  omliggende  land  binnen  de  vesting
Hamburg gebracht. Te Schwerin waren op 29 augustus 1813 4000 à 5000 zakken graan à
240 kg 'gevonden'. De tocht om Berlijn in te nemen was vergeefs geweest. Bij Lauenburg
was weliswaar succesvol opgetreden tegen Duitse en Zweedse troepen, maar dit werd niet
verzilverd  ten  gevolge  van Franse  onderlinge  onenigheid  waardoor  men van Schwerin
uiteindelijk naar Hamburg moest terugkeren. 

Desondanks zag Davout met tevredenheid dat de onervaren troepen gehard raakten door
de 'kleine affaires'.502 Maar de prijs was hoog, veel onervaren soldaten deserteerden tijdens
de veldtocht, werden of overleden.503

De blokkade van Hamburg

Napoleon bestemde het 1e en 2e bataljon plus het depot van het 33e légère bij order van 1
juli 1813 voor de verdediging van Hamburg, als zodanig toegevoegd aan de 50e divisie.504

De verdediging van Hamburg omvatte het gebied tussen de Weser, de Noordzeekust tot
Lübeck  en  de  Stecknitzlinie.  Davout  liet  3000  man  achter  voor  de  verdediging  van
Hamburg toen hij op 16 augustus aan zijn veldtocht naar Berlijn begon, onverantwoord
weinig  volgens  gouverneur  generaal  Dirk  van  Hogendorp.505 De  samenwerking  tussen
Davout en van Hogendorp was slecht, zij reageerden op elkaar als carbid en water, één
vonkje was genoeg voor een explosieve situatie tussen de twee. 

Andere  vestingen  hadden  vergelijkbare  bezettingen.  Maar  de  wapenstilstand  was
verlopen  en  de  mislukte  veldtocht  naar  Berlijn  verlegde  de  focus  van  de  geallieerde
troepen rond deze stad. Hoewel de echte belegering van Hamburg eerst in de tweede helft
van december 1813 een feit was, kwamen geallieerde troepen al medio september steeds
dichterbij. Davout deed uitvallen om de macht van de bezetting te tonen en informatie over
de geallieerde troepen te verzamelen. De Franse troepen veranderden vaak van locatie en
werkten  met  grote  inspanning  aan  de  versterkingen.  De  laatste  brief  die  Davout  van
Napoleon ontving, was van 16 augustus 1813. Na 6 oktober werd steeds duidelijker dat de
legermacht van Davout op zichzelf was teruggeworpen. De Volkerenslag, die van 16 tot en
met  19 oktober  bij  Leipzig plaatsvond,  was de grootste  militaire  confrontatie  voor het
begin van de Eerste Wereldoorlog. Het bericht van de voor de Fransen rampzalige uitkomst
van die slag bereikte ook Hamburg. Frankrijk moest daarna steeds meer terrein prijsgeven.
Uit de memoires van Thiebault blijkt dat de generaals onderling spraken over een snelle
terugtocht via Bremen, Wesel naar Antwerpen met 30.000 man, maar Davout hield vast aan
de bezetting van Hamburg.

Van Hogendorp verzocht Davout al op 21 september om de veldbataljons van het 33e
légère samen te brengen te Hamburg.506 Het 3e en 4e bataljon waren begin oktober uit de
brigade van generaal Delcambre overgeplaatst naar de 50e divisie van generaal Bécheur, in
de 1e brigade van generaal Avril. De brigade van Delcambre, bestaand uit vier bataljons
van het 30e de ligne, hield tot in december 1813 stand langs de Stecknitz en voerde felle
gevechten tegen 2000 Russen.507

De kustlijn, waar de Weser en de Elbe in de Noordzee vloeien en waar de soldaten van
het 2e bataljon actief waren, was een dunbevolkt gebied. In 1811 woonden er te Cuxhaven

502 Corr. Davout, IV, no. 296, 1475 en 1476, verslag 4 sept. 1813; 
503 De casus van Francois Bloemers , in bijlage II.9 beschreven, haalt de 900 jonge mannen die vanuit 

Vlissingen bij het regiment kwamen en de tocht naar Schwerin meemaakten, uit de anonimiteit. Op de 
terugtocht werd hij ziek en overleed in een Hamburgs militair hospitaal.

504 Berthier 1909, 249, 250. Von Quistorp 1894, I, 170. Het 1e en 2e Bn telden op 15 aug. 1813 1000 man.
505 Van Hogendorp 1814, 24, 25.
506 Van Hogendorp 1813, 98, verzoek 23 sept. 1813;  SHAT Xb 622, situaties bataljons maart-sept. 1813.
507 Victor-Joseph Delcambre, baron de Champvert (1770-1858), Jean-Jacques Avril (1752-1839). 
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386 inwoners  en in  Ritzebüttel  1451 inwoners.  Medio  1810 bestond het  plan  om van
Cuxhaven een sterke haven en vesting te  maken,  er  schepen te  bouwen waar  vandaan
Helgoland zou worden ingenomen. Het bleef bij een plan. Wel waren er twee batterijen bij
lichtbaken de 'Kugelbak', een reservemagazijn te Ritzebüttel en fort Napoléon te Osterhorn
waar  400 tot  500 soldaten  twee weken belegering  konden doorstaan.508 Een naast  slot
Ritzebüttel  gelegen  koetshuis  was  ingericht  als  kazerne  voor  de  soldaten  van  het  2e
bataljon.  Het  was  een  groot  vakwerkgebouw waarin  ook  een  magazijn  en  paardenstal
gevestigd waren. Het gebouw staat er  nog, hoewel korporaal Wolfskij  begin september
1813 per ongeluk brand veroorzaakte in het direct aan het monumentale kasteel grenzende
gebouw. De krijgsraad veroordeeld hem daarvoor.509

De  soldaten  van  het  2e  bataljon  werden  bij  voortduring  verplaatst  langs  de  kust,
waardoor post vaak niet goed terecht kwam. Geallieerde troepen die tussen de vestingen
door zwermden,  verbraken verbindingslijnen en belaagden post-  en andere transporten.
Veeren  schreef  op  5  oktober  1813  vanuit  Haarburg  aan  zijn  echtgenote: 'zijn  wij  van
Ritzebuttel op Stade gemarcheerd, waar wij vijf dagen zijn gebleven en ik de Eer had van
plaatselijke adjudant te zijn, van daar [Stade] zijn wij naar Hambourg gemarcheerd, maar
hebben maar een nacht gebleven, en toen naar Haarbourg vertrokken, waar wij tot nog toe
zijn en aan batterijen werken en denken na werk gedaan te hebben na Hambourg weer te
gaan, waar ons regiment nu te zamen is, die twee bataillons welke bij de Armee waren zijn
nu ook  te  Hambourg'.510 De detachementen  van het  2e bataljon  verzamelden vanaf  18
september te Stade. Na te zijn afgelost door het 29e de ligne vertrok het 2e bataljon op 28
september  uit  die  vesting.  Onderweg  voerden  de  soldaten  al  het  vee,  dat  in  de  wijde
omgeving van Stade verzameld kon worden, met zich mee naar Hamburg. De afstand van
50 kilometer kon door soldaten in 12 uur afgelegd worden, maar hoe lang duurde een mars
van Stade naar Hamburg op koeiensnelheid, die al grazend slechts één tot vier kilometer
per dag afleggen?

Al  op  26  september  moesten  alle  soldaten  van  het  33e  légère van  Hamburg  naar
Haarburg verplaatst worden.511 Soldaten hadden via een brug, die Davout in de zomer liet
bouwen, een vlotte verbinding tussen Hamburg en Haarburg. Dat was een hele uitdaging,
want de Elbe bestaat ter hoogte van Hamburg uit twee rivierarmen met eilanden er tussen.
De Noorder- en Zuider-Elbe werden met ponten over gestoken. 600 man van het 105e de
ligne en 33e légère werden op 28 september toegevoegd aan de vestingwerken te Haarburg
om aan de redoutes – een opgeworpen verschansing – te werken. Van Hogendorp ging 's
middags  persoonlijk  kijken  bij  de  werken  en  besloot  de  aanwezige  mankracht  op  de
hoogtes achter Haarburg nog uit te breiden met drie compagnieën van het 33e légère die te
Blexen, bij Nordenham op het schiereiland Butjadingen, gelegerd waren. 

Naarmate de soldaat harder werkte kreeg hij meer betaald. Vanaf zes uur 's ochtends
werden steeds 300 man ingezet, 's middags volgden 300 andere die ook zes uur werkten.
De werkende  soldaten  kregen  extra  rantsoenen  brood en  wijn.  Ze  werden gelegerd  in
Haarburg  en  in  huizen  langs  de  dijk  naar  Stade.  De  palissades  werden  door  boeren
aangevoerd.512 Na deserties haalde de legerleiding het 33e légère terug naar Hamburg.

Geallieerde  troepen  probeerden  verschillende  malen  de  brug  te  vernielen.  Op  17
februari 1814 vonden er onverwachte aanvallen van de Russen plaats op de Wilhelmsbrug
en over het  ijs  op de buitenposten.  Na de inzet van Franse regimenten volgden zware
gevechten.  Het  33e  légère betrok  de  wachten  binnen  de  vesting,  alle  overige  troepen

508 Richter 1892, 53-58, Anmerkung 83.
509 Van Hogendorp 1813, brieven van 4, 5 en 17 sept. 1813.
510 Brieven Veeren, brief Haarburg 5 okt. 1813.
511 Van Hogendorp 1813, 90, order 18 sept. 1813; 100, 24 sept. 1813; 103, 26 sept.; 104, 28 sept. Uit de 

brievenboeken van Van Hogendorp blijkt dat er bij voortduring reorganisaties waren binnen de divisies.
512 Van Hogendorp 1813, 105, 106, diverse brieven 28 sept. 1813; Henke 1911, 77-88.
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moesten zich op de hoofdwallen plaatsen, vanwaar zij de bewegingen buiten de vesting
enigszins  konden  waarnemen.  Zo  konden  zij  zien  hoe  Engelse  schepen  naderden,
vervolgens met vuurpijlen de brug in brand schoten en hoe de Fransen de brand daarop
weer meester werden en de vijand terug dreven.  Aan beide zijden waren veel  mannen
gesneuveld en verwond.513 

Afbeelding 12. Brug van Hamburg naar Haarburg 514

Het  33e  légère voerde  nachtelijke  controles  uit  bij  inwoners  van  Hamburg  of  hun
voedselvoorraden  voor  zes  maanden  wel  voldeden  aan  de  voorschriften.  Wie  niet
voldoende voorraad had, werd met zijn gezin buiten de vesting gebracht en hun voorraad
geconfisqueerd.515 Adjudant Stephenson was op 19 februari om 11 uur 's avonds nog aan
het werk, toen plots een politiedienaar en ook enkele officieren huiscontrole hielden. De
waard, de meid én  Stephenson, die alleen een jas aan had en niet als officier werd herkend,
moesten naar buiten. Daar herkende het detachement karabiniers van het 33e légère hem,
waarna  er  hartelijk  gelachen  werd,  maar  de  honderden  burgers  wiens  voorraden
ontoereikend waren, werden dezelfde nacht in een kerk verzameld en de volgende ochtend
onder geleide de stad uitgezet. Een wachthebbende officier van het 33e légère herkende de
dienstmaagd van Stephensons waard en liet haar los. 516 

De bevolking leed enorm onder het geplunder van de militairen. Boeren verloren al hun
vee,  levensmiddelen  en andere  voorraden.  Om vrij  schootsveld te  krijgen brandden de
Fransen buiten de vesting hele woonwijken plat, zelfs grafmonumenten werden 'omgelegd'.
In de stad braken ziektes uit, onder andere tyfus. Tot één derde van het garnizoen belandde
in het hospitaal. Burgers moesten textiel inleveren en bedden. In de loop van de bezetting
stegen  de  prijzen  van  levensmiddelen  sterk  bij  het  toenemen  van  de  schaarste.  Afval
verzamelde zich in manshoge bergen op de straten. Er waren geen karren meer om het te
verwijderen.517 Aan brandstof  ontstond zo'n tekort  dat  soldaten ramen,  deuren,  vloeren,
zelfs hele woningen opstookten. 

Dagelijks waren 9000 man beschikbaar voor wachten op de diverse posten. De goede
moed trachtte men te versterken door theater- en dansvoorstellingen te geven, kegel- en
andere spelen te organiseren en door de wijnrantsoenen te vergroten. In april 1814 zorgden
de uitvallen vanuit Haarburg voor een betere stemming onder de troepen van Hamburg.
Naarmate de bezetting op z'n einde liep en allerlei geruchten gingen circuleren nam de
onrust onder de soldaten toe. Voor de Franse voorposten waren vanaf 22 april 1814 witte

513 Stephenson 1825, II, 14.
514 Uitsnede afbeelding Cornelius Suhr, 1830. Met dank aan Joost Welten die mij op deze afbeelding wees. 
515 Hönert 1908, 7.
516 Stephenson 1825, II, 15.
517 41 Anonieme brieven Hamburg 1814, 89, 90, 15e brief; Hönert 1908, 11-15.
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vlaggen met het wapen van de Bourbons en de initialen van Lodewijk XVIII geplaatst.
Davout liet op de vlaggen schieten.

Afbeelding 13. Verdedigingswerken bij Haarburg 518

Najaar 1813 deserteerden in toenemende mate militairen uit de Franse legermacht te
Hamburg,  vooral  Nederlanders  en Duitsers.  De stellingen voor  Haarburg,  waaraan van
september tot in november 1813 werd gewerkt, grensden aan het bosrijke heuvellandschap
van de Zwarte Bergen en dat bood uitgelezen mogelijkheden om te deserteren. Soldaten
bewaakten dan ook de aan de schansen werkende collega's en hadden de bevoegdheid om
gericht te schieten op deserteurs. Desondanks deserteerden er militairen, zoals in de nacht
van 14 november de kapiteins van Bönninghausen, Cailliou en Lambrechts.519 Zij werden
terstond  bij  verstek  veroordeeld  door  een  krijgsraad.  Bovendien  werd  een  aanzienlijk
geldbedrag,  dat kapitein Van Bönninghausen achterliet,  toegekend aan de regimentskas.
Direct daarop werd het bataljon in de citadel van Haarburg teruggehaald en de volgende
dag naar Hamburg gezonden. Dit was het begin van onaangenaamheedens, aan welke de
Hollandsche officieren zouden blootgesteld,  door den Prins van Eckmuhl,  welke geene
geleegenheid  liet  voorbij  gaan  om zijn  misnoegen  bot  te  vieren.  Daar  in  het  vervolg
meerdere officieren dit voorbeeld volgden, wierd eindelijk het no. 33 aan de buitenposten
geconsigneerdt, waar door zeer veel onaangenaamheedens ontstond met de bij hetzelven
dienende fransche Officieren´.520 
518 Henke 1912, detail van bijlage kaart vesting Hamburg-Harburg 1813-1814 van G.P. Heinrich.
519 Van Hogendorp 1813, 58, 14 nov. 1813; Het deserterende human capital ging niet verloren maar werd 

gestructureerd opgevangen te Bremen: Kapitein Cailliou en Lambrechts werden aangesteld over twee 
compagnieën (uit Hamburg gedeserteerde) jagers bij het Oranje Legioen, bestemd voor inzet bij de 
bevrijding van Nederland. Acker Stratingh, Feith, Boeles 1864, 289-369. Zie ook bijlage II.18. Kapitein 
Maximiliaan van Bönninghausen reisde naar Nederland, trad in Nederlandse dienst, aanvankelijk in een 
lagere rang omdat hij zijn papieren in Hamburg had laten liggen. NA, 2.13.01, Oorlog, inv. nr. 137, 
minuten van uitgaande brieven en beschikkingen met daarbij opgelegde ingekomen stukken, alsmede 
voor kennisgeving aangenomen ingekomen stukken, 26-28 maart 1815. 

520 Stephenson, dagboeken 1825, II, 8, 9, 58; Van Hogendorp 1813, 14 nov. Stephenson noemt 2 sept. 1813 
als datum van desertie van kapiteins Caillou, Lambrechts en van Bönninghausen. De brieven van Baillif 
en Davout plaatsen de drie deserties in nov. 1813.
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Eind  januari  1814  bood  Davout  de  Nederlandse  officieren  reispassen  aan  om naar
Nederland terug te keren. Was het een poging om rust onder de Nederlandse officieren te
brengen of om te inventariseren hoe graag zij weg wilden? Toen bleek dat alle officieren
wel zo'n pas wilden, trok Davout het aanbod in en dreigde de officieren met opsluiting.
John Irish' Stephenson was woordvoerder van de Nederlandse officieren en beschreef het
voorval in zijn dagboek. Uiteindelijk deserteerde de helft van de Nederlandse officieren
wat de achtergebleven officieren 'aan onaangenaamhedens en smaadredenen blootstelde'.
Burgers werden doodgeschoten omdat zij in het openbaar over de bezetting klaagden of
omdat zij soldaten aanzetten tot deserteren. Maar ook enkele deserteurs trof dit lot. 'Von
zehn holländischen Officieren,  die entwichen waren, brachte man drei zurück,  und der
bravfste von ihnen ward erschossen'.521

Op 21 februari 1814 was correspondentie onderschept om officieren en soldaten van het
33e  légère over  te halen tot  desertie.  Kapitein De Crassier  en enkele andere officieren
waren in de nacht gearresteerd wegens betrokkenheid. Bij het regiment en de bevolking
ging het bericht rond dat De Crassier gefusilleerd zou worden. In maart 1814 deserteerden
weer  enkele  officieren.522 In  april  1814  ging  het  bericht  door  de  vesting:  Unter  den
Holländischen Truppen herrscht eine Gährung, daher die vielen Gensd'armen Patroullen.
Mehrere  Holländischen  Officiers  sind  desertirt,  wovon,  wie  man  sagt,  vier  wieder
eingebracht, wovon diesen Morgen Zwey erschossen worden seyn sollen; andere sagen, es
ist nicht geschehen, weil alle Holländischen Officiers dagegen protestirt. Op dagen dat de
arme bevolking de vesting mocht verlaten, hulden Nederlandse en Duitse soldaten zich in
armelijke burgerkleding en verlieten zo de vesting om alsnog te deserteren.523 

Wij hebben hier een onaangename tijd beleefd,[...]te lang om over te schrijven, schreef
Veeren  op 13 mei  1814 aan  zijn  echtgenote  toen  er  zicht  kwam op het  einde  van de
blokkade.524 

De blokkade van Deventer

Behalve  Hamburg  waren  er  nóg  twee  vestingen  waar  eenheden  van  het  33e  légère
blokkades meemaakten, te Deventer en te Maastricht. Een detachement van 17 militairen
van het 33e  légére maakte het beleg van Deventer mee: vier sergeants, elf korporaals en
twee soldaten. Het waren allen Fransen, waarvan de meesten eerder legerervaring opdeden
in  Spanje,  Portugal  en  Italië.  Zij  kwamen  niet  eerder  dan  in  juli  1813  vanuit  andere
regimenten  bij  het  33e  légère en  waren  bestemd  voor  de  3e  compagnie  van  het
depotbataljon.525 Zij waren op weg van Givet naar Hamburg waar het regiment dringend
onderofficieren  nodig  had.  Toen  kozakken  in  november  1813  Oost-Nederland

521 41 anonieme brieven zonder data 1814, 135, 24e brief; 196, 34e brief. Zie deel II (uitstroom), deel IV 
(discipline) en bijlage II.16 voor de kwesties van de deserterende officieren.

522 Stephenson 1825, II, 14-16.
523 Hönert 1908, 50; 41 Anonieme brieven Hamburg 1814, 118, 21e brief.
524 Brieven Veeren, Hamburg 13 mei 1814; NL-HaNA, 2.21.008.69, Familie van Hogendorp, inv. nr. 39, 

briefwisseling met Davout; Van Hogendorp, Memorie 1814, 37, 38; Sillem 1890, 265-277; Stephenson 
1825, II, 17, 18.

525 M:5979 Sallaud, Jean Louis; 5986 Silhers, Jean; 5993 Boutroux, Jean Vincent; 5994 Marot, Jean Joseph; 
5995 Veijrène, Charles Louis; 5997 Fournaud, Francois; 5998 Dumas, Louis; 6001 Allain, Jean Marie; 
6002 Marthe, Jean Pierre; 6005 Roger, Jean Baptiste; 6010 Coubrand, Jean; 6014 Raijnaud, Pierre; 6050 
Bernet, Claude Annet; 6054 Brunet, Pierre; 6076 Berillon, Antoine; 6114 Monpied, Eefievre; 7875 
Marchand, Jean; Volgens het stamboek maakten zij de blokkade te Deventer mee van 16 jan. tot 3 mei 
1814. Francois Berkelmans (M:5271) lag op 23 nov. 1813 in het hospitaal in Deventer, maar 3 juni 1814 
bleek hij al lange tijd afwezig, mogelijk gedeserteerd of overleden. Het is de vraag of hij bij het 
detachement hoorde, ook al diende hij ook bij 5B3C. Mogelijk lag hij al in het hospitaal voor het 
detachement te Deventer kwam. Tijdens de bezetting werden van het detachement van het 33e légère zes 
korporaals bevorderd tot sergeant, een korporaal werd foerier, een sergeant werd adjudant-onderofficier.
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binnenvielen, konden de Fransen niet meer weg uit Deventer. Op 12 november vond een
verrassingsaanval plaats door de kozakken die maar net werd afgeslagen, waarna de stad
omsingeld  werd.526 De  kozakken  maakten  kampementen  in  de  dorpen  Epse,  Gorssel,
Harfsen  en  Almen  en  hadden  hun  hoofdkwartier  in  Kring  van  Dorth.  De  acties  rond
Deventer werden afwisselend aangestuurd door Russisch dan wel Pruisisch opperbevel dat
vanuit Zutphen opereerde.527

Te Zutphen werden geallieerde en Nederlandse troepen gekleed, geoefend en bewapend.
Hoewel de Russische en Pruisische troepen de bevolking bevrijdden van de Fransen was
hun  aanwezigheid  minstens  zo'n  ramp  voor  de  burgerij  als  de  Franse  bezetting.  De
bevolking verzorgde de Russen, de Pruisen en hun paarden onder dreiging van represailles
zoals  inkwartiering  door  kozakken.  Voor  werk  aan  verdedigingswerken  rond  Deventer
vorderden De Russen en Pruisen voedsel, wagens, goederen, gereedschap en mankracht.528

Een Frans bataljon ter  sterkte van 600 manschappen bereikte op 22 november 1813
Deventer  ondanks  de  kozakken.  Dit  bataljon  was  samengesteld  uit  tien  verschillende
regimenten en bestond uit Fransen, 150 Nederlandse soldaten en een groot aantal andere
niet-Fransen.529 De soldaten werden ingekwartierd bij de burgers. Direct na het afkondigen
van de staat van beleg in november 1813 door de Franse commandant Maymat, begonnen
de Fransen met  het  rooien  van meer  dan duizend bomen en  het  verwijderen  van alle
gebouwen die in het schootsveld stonden. Zelfs windmolens werden platgebrand. Lood van
het dak van de grote kerk en andere gebouwen diende om er kogels van te gieten,  de
burgers beroofd van 75.000 gulden en goederen zoals hout, turf, wijn, rijst, gerst, honing,
kaarsen, olie, laken, linnen en beddendekens.530

De kozakken deden op 23 november weer een poging Deventer in te nemen, maar ook
deze aanval mislukte. Hun hoofdmacht vertrok vervolgens naar Zwolle, terwijl een klein
contingent op een hoogte langs de IJssel bij  Deventer achterbleef ter observatie van de
situatie.  De  stad  was  aanvankelijk  goed  geproviandeerd,  de  kelders  lagen  vol.  Toen
Deventer begin januari 1814 even 'gedebloqueerd' was, maakte het garnizoen gebruik van
die gelegenheid om op grote schaal levensmiddelen in de stad te halen. Soldaten, maar ook
werklieden  en  burgers  deden mee  aan  die  plunderingen.  Binnen de  vesting  werd  geld
geleend om de troepen te kunnen betalen. Het garnizoen telde 1600-2000 man.531

Toen het depot van het 3e regiment jagers gevestigd was te Deventer in de jaren 1806
tot voorjaar 1808, was er al sprake van grootschalig achterstallig onderhoud. Delen van de
vesting waren verworden tot 'publiek terrein' waar de bevolking volkstuintjes hield, grond
afgroef en meenam wat bruikbaar was, zelfs huisjes werden geplaatst op de vestingwerken.
De aanloop tot de blokkade en het vele werk dat aan de vesting verricht moest worden, is
goed te volgen in het archief van de onderprefect.532 

De commissaris-generaal van het departement in Zwolle zette de landstorm in toen de

526 De kozakken verplaatsten zich razendsnel. De groep die bij Deventer verscheen stond twee dagen eerder 
nog met 1200 man nabij Nordhorn. Bijna tegelijk verschenen kozakken bij Wijhe en voor Zutphen. 
Aalders 2002.

527 Rieksen, Zutphense mannen in dienst van Napoleon en Willem I 1810-1815, lezingen 14 sept. 2014 en 20 
sept. 2018. 

528 SZ, OA Zutphen, 001, inv. nr. 77 – verbaal Maire fragmentarisch, brieven vanaf nov. 1813 over Russen en
Pruisen bij en in Zutphen; inv. nr. 496a, jan.-juli 1814. 

529 Hoek 1913, IV, 47. Ook bij andere troepen in Deventer moeten Nederlanders zijn geweest. Er was tijdens 
de bezetting vaak sprake van deserterende Nederlanders. Bij de overgave van de vesting gingen er 128 
over in Nederlandse dienst.

530 Vermeulen 2005, 1; Van Hoevell 1894, 109-112.
531 Kayzer, Suermond 1814, 426-429; Hoek 1913, IV, 48.
532 HCO, 22, onderprefect van Deventer, inv. nr. 650 t/m 655; 25, provinciaal bestuur Overijssel, inv. nr. 

1300, 19379-19384, 19488-19495, 19558, 19587-19589; NA, 4.OPV, plans van vestingen der genie, inv. 
nr. D44 t/m D47.
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troepen  van  de  geallieerden  elders  werden  ingezet.533 De  landstorm  was  een  leger,
opgericht ter ondersteuning van het coalitieleger en de schaarse Nederlandse troepen die in
der haast waren opgezet,  en bestond uit  gewapende burgers.534 Mannen uit  omringende
dorpen tussen de 17 en 50 jaar oud werden opgeroepen om in dit nieuwe Nederlandse leger
dienst te nemen. Velen gaven gehoor en sloten zich aan bij de troepen rond Deventer. Zij
kregen  tien  stuivers  per  dag,  waarvan  er  zeven  werden  ingehouden  voor  het  eten  en
afschrijving van het uniform. Behalve de landstorm lagen er ook soldaten van het Oranje
Legioen.  Van het  33e  légère waren  in  de  zomer  van  1812 mannen overgeplaatst  naar
regiment Belle Isle, waarvan er vervolgens een aantal bij het Oranje Legioen kwamen, die
dus  tegenover  hun  voormalige  kameraden  in  Deventer  lagen.535 Tijdens  de  blokkade
deserteerden veel Nederlandse en Franse soldaten. Door de strenge winter was de IJssel
bevroren die  daarmee een goede gelegenheid bood voor desertie.  Op 27 februari  1814
waren er in de vesting Deventer nog 1170 Franse militairen onder de wapenen, waarvan
112 ziek, overwegend lijdend aan ernstige schurft. 

Franse troepen verdreven tijdens een uitval op 4 en 7 januari 1814 Pruisen en burgers
van Zutphen. Te Zutphen bewapende burgers verdreven de Franse militairen uit Wilp na
een intens vuurgevecht dat twee uur duurde. 300 Fransen deden op 1 april 1814 weer een
uitval, maar de landstorm, die weliswaar in de minderheid was, hield stand en bij goed
afgegeven salvo's sneuvelden negen Fransen en werden er twintig gewond. Dit was de
laatste krijgshandeling van de Fransen.536

Het beleg van Deventer eindigde op 26 april 1814. Daarmee was het een van de laatste
vestingen in Nederland die zich overgaf. Na onderhandelingen, waar maire van Suchtelen
een belangrijke rol in speelde, werd aan de Franse soldaten een vrijgeleide verleend en
mochten zij met behoud van wapens de stad verlaten en naar Frankrijk afmarcheren. De
militairen  van  het  33e  légère marcheerden  naar  de  vesting  Saarlouis  waar  zij  op  16
augustus 1814 overgeplaatst werden naar het 68e de ligne.537

De blokkade van Maastricht

Het piquet van Wesel (onderdeel van het depotbataljon) en het te Maastricht gevormde 6e
bataljon  maakten  het  beleg  te  Maastricht  mee  van  januari  tot  begin  mei  1814.538 De
commandant van het 25e militaire district, generaal graaf Merle, kreeg op 14 november
1813 bevel zijn hoofdkwartier van Wesel naar Maastricht te verleggen en van daaruit de
verdediging te organiseren van de vestingen langs de hoofdverkeersweg Parijs-Hamburg:
Wesel, Venlo, Maastricht en de vestingen langs de Maas in Brabant, vooral Grave. 

Te Maastricht formeerde zich een bezettingsmacht van ruim 3000 soldaten, bestaande

533 Na het vertrek van de Fransen werden in elk departement twee commissarissen-generaal aangesteld om 
de departementen te leiden namens het Algemeen Bestuur onder leiding van G.K. Van Hogendorp. Voor 
Overijssel waren Adolf Warnaer baron van Pallandt tot Eerde en Beerse (1743-1823) en Willem Hendrik 
baron van Hambroick tot Weleveld (1744-1822) van 18 dec. 1813-11 mei 1814 commissarissen-generaal.

534 Het Reglement van algemeene Volkswapening, Landstorm en Landmilitie, uitgegeven op 20 dec. 1813. 
Van een regulier leger was eind 1813 geen sprake. Er waren geallieerde troepen (Pruisen en Russen), het 
Russisch-Duitse Legioen en het Oranje Legioen.

535 Hoek 1913, IV, 38. Het Hollandse Oranje Legioen nummer 2 was op 27 feb. 1814 te Zwolle aangekomen 
na een zware mars vanuit Schwedt. Te Deventer lagen deze troepen onder de naam 8e bataljon linie-
infanterie. Vanuit Apeldoorn was kapitein Lambrechts met een compagnie veteranen aan de blokkade 
rond Deventer toegevoegd. Zie ook bijlage II.22 voor regiment Belle Isle.

536 Hoek 1913, IV, 40; Van Hoevell 1894, 109-112.
537 SHAT Xb 622, 16 aug. 1814.
538 SHAT Xb 622, diverse brieven gedateerd eind 1813 tot voorjaar 1814 betreffende manschappen te 

Maastricht.
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uit  detachementen  van  ruim  112  verschillende  regimenten.539 Sommige  van  de
detachementen van deze 'regimenten' waren al eerder samengesteld uit nog weer andere
regimentsdelen. Uit de bijschrijvingen in het stamboek van het 33e légère bleken militairen
afkomstig  te  zijn  van  ruim  zestig  verschillende  regimenten  waaronder  zeventien
regimenten lichte infanterie, twintig regimenten linie-infanterie en diverse eenheden zoals
treinsoldaten, pupillen van de garde, marine artillerie en conscrits réfractaires van het 124e
en 126e de ligne.540 Van Geusau  beschreef de bezetting als 'een zooitje'.541

De dreiging op de noordelijke en noordoostelijke grenzen van Frankrijk door Russen,
Zweden en Pruisen werd in november 1813 steeds groter. Desondanks bleef het Franse
leger reorganiseren. De Franse minister van Oorlog schreef aan de generaal-commandant
van de vesting Wesel  dat bij  Décret Impérial het  piketdepot  van het  33e  légère op 25
november naar Maastricht verplaatst moest worden en dat daar een volwaardig bataljon
van 840 man gevormd moest worden. Alle conscrits réfractaires voor het 123e, 124e et
127e moesten eveneens te Maastricht worden ondergebracht.542 Napoleon probeerde met
alle troepen die hij had de grenzen van Frankrijk te waarborgen.543 Hij wist tot de zomer
van 1813 tot in detail waar zijn regimenten en delen daarvan verbleven, maar na de slag bij
Leipzig in oktober was hij het overzicht van zijn gefragmenteerde leger in november kwijt.
Napoleon schreef op 19 november 1813 aan maarschalk Marmont dat het hem een goede
order leek om het 33e légère naar Saarlouis te sturen. Dat voornemen herzag hij dus enkele
dagen later en hij bestemde het bataljon voor Maastricht.544 Op een order van Napoléon om
het 13e korps [bis] bij Antwerpen te verzamelen, reageerde de minister van Oorlog op 12
december 1813  met de opmerking dat het 6e bataljon van het 33e  légère uit slechts een
piketdepot bestond en niet kon uitmarcheren en dat de rest van het regiment inclusief het
5e  (depot)  bataljon  te  Hamburg  verbleef,  geheel  volgens  orders  van  Napoleon.545 Het
bataljon,  dat  medio  december  1813 uitsluitend  uit  enkele  officieren  en  onderofficieren
bestond, bleef vervolgens in Maastricht waar op 20 december 1813 de staat van beleg werd
afgekondigd onder druk van afwisselende eenheden Russen, Pruisen en Zweden die de
vesting insloten.

Tijdens het beleg dienden ongeveer 223 onderofficieren en soldaten bij het detachement
van het 5e/6e bataljon van het 33e légère. Het bataljon bestond overwegend uit Fransen,
en  telde  slechts  16  Nederlanders.  Chef  de  bataillon  was  kapitein  Robert.  Er  waren
nauwelijks nog geld en middelen beschikbaar om de troepen behoorlijk uit te rusten. Het
hele bataljon beschikte aanvankelijk over maar negen in slechte staat verkerende geweren
en negen uniformen met uitrusting. Van het piquet gingen eerder al de officieren over naar
het 3e en 4e bataljon, in totaal 26 gedetacheerde militairen. Van de 31 onderofficieren die
16 januari 1814 bij het 6e bataljon dienden, was twee derde van voor het revolutiejaar 1789
met een goede staat van dienst. De 139 soldaten bij het bataljon kwamen van vele andere
regimenten.  Bij  enkele  soldaten  staat  de  duur  van  de  Blokkade  ook  werkelijk
bijgeschreven: 'au Blocus de Maestricht de 16 janvier au 3 maij 1814'.546 Begin 1814 was
de structuur er voor een bataljon met zes compagnieën samengesteld uit  overgeplaatste

539 Ubachs 1964, 149-226 (153); Lefebvre de Béhaine 1916, 416. De gewenste sterkte was 12.000 man.
540 SHAT 22 Yc 234, 235, 236 en 237, hieruit het detachement te Maastricht van 5B piquet en 6B.
541 Geusau 1900, 163-207. 
542 SHAT 2C162, MvO 27 nov. 1813. Andere bataljons moesten  gevormd worden bij: 19e légère te Parijs op

1 november; 44e de ligne te Valenciennes op 16 november; 108e en 48e de ligne te Antwerpen op 24 nov.;
30e de ligne te Luxemburg; 111e de ligne te ?; 61e de ligne te Sarrelouis, 3 nov. 1813. 

543 Leggiere 2007, 108-113.
544 Volgens Geerts werd al op 17 sept. 1813 aan generaal J. Tregui, commandant van het departement van de 

Roer, opgedragen een 6e bataljon te formeren à zes compagnieën. Geerts 2002, 181.  
545 SHAT, 2C 164, brief MvO 12 dec. 1813. Het 13e korps diende te Hamburg, 13 bis bij Antwerpen.
546 SHAT Xb 622, sterkte 6B Maastricht 1 jan. 1814, 7 jan. 1814.
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officieren van andere regimenten, maar het aantal soldaten bleef steken op slechts 139.547

Desertie en overlijden bepaalden grotendeels de uitstroom.548 
Het is onbekend wat de functie van het 6e bataljon was tijdens de blokkade. Anders dan

te Hamburg waren het vooral Fransen, dus konden zij wel in de nabijheid van geallieerde
troepen werken. Het is  waarschijnlijk dat de tientallen onderofficieren van het bataljon
hielpen met het versterken van de vestingwerken, zoals bij Hamburg en Haarburg. Waren
zij aanwezig bij de uitval van het Franse leger met 2200 man op 22 februari 1814? De
uitvallen van de soldaten hadden niet het gewenste resultaat en veel meer Fransen dan
soldaten van de coalitie sneuvelden. 

Er was gebrek aan kruit en palissaden. In september 1813 had Napoléon order gegeven
voor ravitaillering door rekwisities uit de omliggende gebieden van vestingen die in Franse
handen waren. Eind november werd begonnen met de versterking en proviandering van de
stad.  In  de bossen  van Petersheim werd hout  gekapt  voor  palissaden.  Levensmiddelen
werden  vanuit  Roermond  aangevoerd.  Inwoners  moesten  voorraad  inslaan  voor  zes
maanden.  Wie  dat  niet  kon moest  de  stad  verlaten.  Half  januari  1814 was  de  vesting
voldoende geravitailleerd. De staat van beleg werd op 20 december 1813 afgekondigd in
Maastricht.  Vreemdelingen  zonder  geldig  paspoort  werden  de  stad  uitgezet.  Het
schootsveld van de artillerie moest tot  op circa 400 meter  van de wallen vrij  gemaakt
worden. Eigenaren moesten hun huizen in dit gebied zelf afbreken anders waren zij hun
eigendommen kwijt.

De hoofdmacht van de Russen passeerde bij Düsseldorf de Rijn en trok via Aken naar
Luik waar de voorhoede op 18 januari 1814 zonder slag of stoot binnentrok. De Fransen
onder MacDonald ontruimden de Maasstreek. Kozakken hielden Maastricht in de gaten,
maar op 20 januari 1814 was de weg naar Parijs nog open. Vanaf 18 januari waren de
poorten open tussen acht en vier uur overdag. De Franse cavalerie trok op 19 januari op
verkenning uit. De bewoners moesten voortaan binnen blijven als het garnizoen een uitval
deed. Bij nachtelijk alarm moesten de burgers kaarsen voor de ramen plaatsen om wanorde
te voorkomen in het duister.

Op 20 januari en 14 februari werden nog foeragetochten ondernomen naar Scharn en
Heer en naar Caberg en Lanaeken. In schermutselingen waren de Franse troepen zwakker
en leden meer verlies dan de kozakken. Half februari werden de Russische troepen voor
Maastricht naar Noord-Frankrijk verplaatst en vervangen door Zweedse. De Zweden lieten
op zich wachten en op 23 februari lagen er nog maar 200 kozakken voor de stad. Uit de
dorpen in het door de prins van Oranje in bezit genomen Land van Overmaze werden 755
man  gerekruteerd  die  tot  medio  maart  1814  Maastricht  op  de  rechteroever  hielpen
insluiten. 2200 Fransen deden op 22 februari een uitval en drongen door tot de Rasberg. In
de weken daaropvolgend werden slechts enkele voorpostengevechten geleverd. In maart
1814 kwamen eindelijk de Zweden. Fransen en Zweden vochten op 10 maart 1814 tussen
de St. Pietersberg en de Maas tot aan herberg 'De Rode Haan' (ter hoogte van de latere
ENCI). De Zweedse soldaten lagen 'als pekelharing zo vol rond de stad'. Om beklimming
onmogelijk te maken, beplantten de Fransen de wallen met Spaanse ruiters.549 Buiten het
glacis  van  de  vesting  werden  steeds  meer  huizen  afgebroken.  De  Maasbrug  werd
ondermijnd en dwars over de rivier bouwden de Fransen een palissade, die de doorvaart
belemmerde. Elke morgen om drie uur moest het garnizoen in het geweer komen ondanks

547 SHAT Xb 622, staat van 17 jan. 1814. 
548 Ubachs 1962, 567-605; Von Geusau 1900, 163-207. Van de ruim 3000 man bezetting stierven er 1342 

(44,7 procent) tussen 1 jan. en 10 mei 1814, waarna er nog 278 'koortslijders' in het ziekenhuis lagen. 
Achttien soldaten van het 6e bataljon stierven (8,07 procent van 223 man). Zie bijlage II.15 voor de 
samenstelling van het bataljon. 

549 Spaanse ruiters zijn gepunte kruishouten op een meterslange balk gemonteerd. Het is een verplaatsbare 
versperring.  
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de strenge vorst. De Zweden observeerden en sloegen Franse aanvallen af. Bij voortduring
deden de Fransen verkenningen langs de Maas. In de vroege uren van paaszondag 3 april
vochten Fransen en Zweden op de St. Pietersberg en bij het kerkhof op de Tongerse weg.
De Fransen verloren 200 man en hadden 25 gewonden. De Zweden hadden 60 doden en 20
gewonden.  Inmiddels  werd elders  de  oorlog beslist,  op  31  maart  1814 viel  Parijs.  Op
Goede Vrijdag 8 april  1814 werd een voorlopige wapenstilstand gesloten.  Charbonnier,
stadscommandant  van  Maastricht,  liet  de  Zweedse  krijgsgevangenen  vrij.  De
wapenstilstand werd op 19 april  officieel  bekrachtigd.  Het  Franse garnizoen kreeg een
bewegingsvrijheid tot op bijna zes kilometer van de stad terwijl de Zweden de Maasbrug
mochten  gebruiken.  Vrije  handel  werd  weer  toegestaan.  Tijdens  de  blokkade  hadden
boeren toch kans gezien om vee de vesting binnen te smokkelen, maar die aanvoer was
onvoldoende  en  de  Franse  commandant  dreef  daarom  de  armen  uit  de  stad.  Geusau
beschrijft dat er een enorme hongersnood is geweest.

Nadat berichten de vesting binnendrongen dat een Bourbon de plaats van Napoleon in
had genomen, liet generaal Merle het garnizoen nogmaals trouw zweren aan Napoleón, de
man aan wie hij zijn carrière had te danken. De dagorder van donderdag 21 april maakte de
troonswisseling bij dagorder aan de troepen officieel bekend. Er was veel tegenstand bij
officieren en soldaten. Pas na herhaald bevel werd de Bourbonse lelievlag gehesen. Op 4
en 5 mei begon de overgave. De laatste Franse troepen verlieten Maastricht op 5 mei en
Nederlandse troepen bezetten de vesting.550

De blokkade had zelfs invloed op namen van vondelingen. Maria Blocus, aangegeven
op 8 maart 1814, kreeg een naam die verwees naar de blokkade van Maastricht. De uitval
van de Franse troepen een dag later leverde een vondeling de naam Françoise Sortie op.
Nadat  de  Fransen in  Maastricht  zich  hadden overgegeven op 18 april  1814 kreeg een
vondeling de naam Etienne Paix.551

Een eerste colonne,  samengesteld uit  het 1e Zwitserse regiment,  het 28e en het 33e
légère verliet Maastricht op 4 mei 1814. 28 niet-Fransen waren net voor vertrek ontslagen
van het  detachement  van  het  33e  légère:  12  Nederlanders,  8  Duitsers,  7  Belgen  en  1
Italiaan.552 Verder zaten bij de eerste colonne de helft van detachementen van het 29e, 45e,
95e, 105e  de ligne, 1e en 3e regiment artillerie, materiaal van de artillerie en het korps
gendarmerie. Nadat op 5 mei een tweede colonne Maastricht verliet, bezetten Nederlandse
troepen  Maastricht.  Het  detachement  van  het  6e  bataljon  van  het  33e  légère dat  nog
maximaal 123 man telde, marcheerde naar Saarlouis.553 

550 Ubachs 1962, 567-605; Von Geusau 1900, 1-92, met brieven van de bevelhebbers van de vesting.
551 Meer, M., van der,  'Victoria behaald: politieke vondelingennamen in Maastricht', zie: 

www.vernoeming.nl, geraadpleegd op 12 feb. 2012 en 1 okt. 2018.
552 SHAT Xb 622, staat van 22 mei 1814.
553 Von Geusau 1900, 86, 87; SHAT Xb 622, staat van 19 juni 1813, opgemaakt te Saarlouis. 16 aug. 1814 

ging dit detachement over naar het 61e de ligne waarmee het was opgeheven.
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Hoofdstuk 4  Opheffing van het regiment en de terugkeer naar Nederland

De vesting Saarlouis – de opheffing van het 33e légère

'Quant au 33e léger vous l'avez dirigé sur Sarrelouis: il me parait bien là', liet Napoleon
op 19 november 1813 aan maarschalk Marmont weten. Sabron kon tijdens zijn onderzoek
naar  het  33e  légère niet  veel  met  deze  order,  hij  beschikte  destijds  over  te  weinig
gegevens.554 Het is inderdaad een merkwaardige order terwijl de veldbataljons en het depot
te Hamburg verbleven, er een administratieve eenheid in Givet zat en een piketdepot te
Wesel. Saarlouis heeft een tweeledige betekenis in de geschiedenis van het 33e légère. In
de eerste plaats verbleef er, in tegenstelling tot wat de order van Napoleon doet vermoeden,
geen detachement tijdens de blokkade van deze vesting, want dat zat in Maastricht.555 In de
tweede en ook letterlijk laatste plaats werd te Saarlouis de opheffing van het regiment en
de overdracht naar andere regimenten uitgevoerd.

Saarlouis, ook Sarrelouis genoemd, was een stervormige vesting die al aan het einde
van de zeventiende eeuw deel  uitmaakte van de noordelijke vestinggordel,  die  van het
Kanaal  via  Luxemburg  tot  aan  Straatsburg  en  Bazel  liep  en  de  grens  van  Frankrijk
beschermde. Ook de vesting Charlemont bij Givet maakte deel uit van deze vestinglinie.
De Pruisisch-Russische omsingeling begon op 8 januari 1814. De commanderende officier
binnen de  vesting  Saarlouis  werd  tijdens  de  blokkade vervangen omdat  hij  de situatie
psychisch en organisatorisch niet aan kon.556 De Franse capitulatie volgde op 12 april, maar
pas  op  24  april  kwam  een  einde  aan  de  blokkade  van  Saarlouis.  Evenals  in  andere
vestingen werden veel soldaten ziek in Saarlouis.557

De order die Napoleon op 19 november 1813 voor het 33e  légère gaf, kwam op een
tijdstip dat de defensielijn waar Saarlouis toe behoorde, versterkt werd in afwachting van
de geallieerde troepen. Na de slag bij Hanau van 3 november 1813 trok Napoleon zich
terug op Mainz. Op 9 november verliet Hij Mainz al weer om naar Parijs terug te keren.
Hij hoopte Frankrijk te redden en was er van overtuigd dat dit lukte als zijn maarschalken
zich drie maanden bij de Rijn wisten te handhaven tot hij een nieuw leger had geformeerd.
Volgens Madelin verwaarloosde Napoleon in feite de verdediging van zijn oostgrens en
konden  de  ongemotiveerde  troepen  een  onverwachte  frontale  aanval  niet  weerstaan.
Bovendien deed Blücher alsof hij met zijn Pruisische leger frontaal wilde aanvallen, maar
het Oostenrijks-Russische leger trok onder Schwarzenberg op 9 december tussen Bazel en
Schaffhausen  over  de  Rijn  en  drong  tussen  Belfort  en  Geneve  door  op  Frans

554 Sabron 1910, 113.
555 De memoires van Marmont, Louvet en Balcer schrijven niets over het 33e légère tijdens de blokkade. 

Balcer 1933, 115-145; Wiesse de Marmont 1857, V (jan.-nov. 1813), VI (nov. 1813-1814); Louvet 1932, 
101-130 (101-113, 114). De teksten van Balcer en Louvet komen sterk overeen, zij het dat Balcer in het 
Duits en Louvet in het Frans is.

556 SHAT Xb 622, brief Saarlouis 16 aug. 1813.
557 http://www.sneuperdokkum.nl/vragen.html, geraadpleegd 30 mei 2016. Dat overkwam ook Jean van Slip.

Deze 21-jarige fuselier, afkomstig uit Dokkum, was geplaatst bij het 26e légère en te Saarlouis op 25 nov.
1813 opgenomen in het burgerhospitaal. Hij overleed op 30 dec. 1813 aan de gevolgen van koorts. Hoe 
zwaar het beleg rond Saarlouis was, beschreef Wilhelm Knobbelsdorf in brieven aan zijn echtgenote. Hij 
diende vanaf april 1813 in het 1e Neumärkischen Landwehr-Kavallerie-Regiment, maakte de gevechten 
bij de Katzbach mee tussen 17 en 26 aug. 1813, de Volkerenslacht bij Leipzig op 16 okt. 1813 en de 
gevechten tijdens de Rijnovergang met Blücher op 1 jan. 1814. En na al deze gevechten noemde hij het 
beleg rond Saarlouis uitputtend. Hij was blij toen in de loop van mei de glückklichen Rückmarch in die 
Heimat begon. Zijn brieven zijn een belangrijke bron, want hij maakte de moeilijkheden bij de landwehr 
te velde inzichtelijk, niet alleen intern, maar ook de militaire kwaliteit van een landwehrregiment in 
vergelijking tot de linie-infanterieregimenten. Knobbelsdorff-Brenkenhoff 1998.
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grondgebied.558 Marmont trok op 3 en 4 januari 1814 op naar Saarbrücken om de rivier te
verdedigen met zijn reservetroepen.  De Pruisische generaal Katzler bereikte op 7 januari
1814  met  zijn  troepen  Saarlouis.  Zijn  instructies  waren  zo  veel  mogelijk  onrust  te
verspreiden aan de andere kant van de Saar en indien mogelijk de vestingen aan te vallen
met detachementen.559 Napoleon was op 12 januari 1814 nog in de veronderstelling dat het
garnizoen van Saarlouis uit 2700 man bestond, terwijl Plotho het garnizoen op niet meer
dan 1500 man inschatte.560

Na de capitulatie van 12 april 1814 werd het Franse leger drastisch ingekrompen. Van
de linie-infanterieregimenten bleven er nog 90 van de circa 156 gehandhaafd en van de
lichte  infanterie  nog  slechts  15  van  de  circa  37  regimenten.  Die  nieuw  te  vormen
regimenten  kregen  verspreid  over  heel  Frankrijk  vestingen  toegewezen  waar  de
reorganisaties plaatsvonden. De beste mannen bleven voor de armee behouden, het surplus
van mindere kwaliteit kreeg zijn ontslag. 

Het 33e légère werd op 12 mei 1814 opgeheven en daarmee begon een nieuw hoofdstuk
in  het  leven  van  de  mannen  van  het  voormalig  regiment.561 Toen  de  blokkades  van
Hamburg, Deventer en Maastricht beëindigd waren, marcheerden de Franse en Vlaamse
soldaten van het voormalig 33e légère naar Saarlouis. Te Hamburg verliet het Nederlandse
deel van het 33e légère de vesting op 26 mei 1814 en marcheerde naar Altona. Adjudant
Stephenson begaf zich op 31 mei ongemerkt en in burgerkleding vanuit Altona weer in de
vesting Hamburg om de intocht van de geallieerden te zien én de aftocht van het Franse
garnizoen. De Franse troepen hadden zich teruggetrokken op de Ganzemarkt. Veel Fransen
waren al mishandeld door de bevolking. Er was order gegeven aan de inwoners van de
straten waardoor het Franse garnizoen trok, de deuren en ramen gesloten te houden. Bij
ongeregeldheden zouden de Fransen het vuur openen. De volgende dag zag Stephenson de
Fransen bij het aanbreken van de dag in stilte de stad verlaten. ´Het regiment waar ik bij
zat  was  zwak  en  alles  scheen  bedrukt  te  zijn´.562 Via  Sittard  is  dit  Frans/Vlaamse
detachement naar Saarlouis gemarcheerd. Van het regiment resteerden te Hamburg na het
vertrek van de Nederlanders, de Duitsers en de Italianen nog de Franse officieren plus 285
Franse onderofficieren en soldaten, waaraan nog 133 Vlaamse onderofficieren en soldaten
waren toegevoegd. Veel Vlamingen deserteerden tijdens deze marsen. Rijdende artillerie
sloot de rij van vertrekkende troepen met aangestoken lonten om indien nodig dadelijk te
kunnen vuren.563 Van Hamburg via Sittard naar Saarlouis was een marsafstand van 690 km,
173 uur marcheren door land waar de Fransen na de veranderde machtsverhoudingen met

558 Madelin 1964, 131, 132; Madelin 2003, IV, 197-203.
559 Leggiere 2007, 249, 252.
560 Corr. Napoleon, nr. 21089, 27, 28, aantekeningen 12 jan. 1814; Plotho 1817, III, 67. Freiherr von Plotho 

(1780-1820) was een Pruisische infanterie Oberstleutnant en militair historicus. 
561 Smith 2000, 206, 207; Louvet 1932, 114. 5B en 6B van het 33e légère waren voorbestemd om in de 

vesting Saarlouis geplaatst te worden bij het 68e de ligne, samen met 1B van het 76e de ligne, 2B van het 
143e de ligne, 2B van het 151e de ligne, 2B van het 1e tirailleurs. Juni 1815 verliet het 68e de ligne 
Saarlouis; Belhomme 1909, IV, 669, 674, 672, 675. Vgl. de overschrijvingen naar het 3e de ligne in het 
stamboek van 33e légère. De vier veldbataljons van het 33e légère zouden aanvankelijk te Bayonne 
geplaatst worden bij het 3e légère (Dauphin), maar werden geplaatst bij het 3e de ligne te Douai. Ook 
werden er medio 1814 soldaten van het voormalig 33e légère naar het 19e de ligne overgeplaatst en naar 
het 3e de ligne en 9e de ligne Dauphin; SHAT Xb 622, overschrijvingen officieren aug. 1814; Overdracht 
van de goederen van het regiment aan het 68e de ligne vond plaats op 19 aug. 1814. In de loop van 1814 
worden de overdracht van de goederen van het regiment, de administratie en de financiën van het 
regiment afgerond voor wat het overheidsgedeelte betrof. Voor de finale afrekening 1818, zie deel IV, 
hoofdstuk 2 en bijlage IV.8. Een deel van de officieren van het 33e légère werd overgeplaatst naar het 19e
de ligne te Douai, een ander deel van de officieren naar het 68e de ligne op 16 aug. 1814.

562 Stephenson 1825, II, 19, 20.
563 SHAT Xb 622, verslag 17 mei 1814; Stephenson, II, 19, 20.
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de nek werden aangekeken.564

In Nederlandse dienst

De Nederlandse militairen te Hamburg werden op 23 mei 1814 in naam van soeverein
vorst  der  Nederlanden  Willem opgeëist  door  luitenant-kolonel  Van  Heemskerk  met  de
belofte dat de soldaten en de officieren zo veel mogelijk in één bataljon bijeengehouden
zouden worden én dat  de officieren  hun rang zouden behouden.565 Alles  werd zó  snel
mondeling  afgedaan dat  adjudant  Stephenson met  gepaste  achterdocht  een  voorbehoud
maakte en Van Heemskerk verzocht om zijn volmachten in te mogen zien. Stephensons
voorstel om de soeverein vorst zelf te vragen om allen samen in een bataljon te plaatsen
werd niet gehonoreerd, Van Heemskerk zegde wel toe zoveel mogelijk officieren bij de
manschappen te houden. De volgende dag werden de Nederlandse soldaten van het 33e
légère en negen officieren plus luitenant-kolonel Stubenrauch apart ondergebracht in de
stad. De Franse en Nederlandse soldaten zochten elkaar op om met elkaar te vechten en dat
werd nog erger toen de bevolking de soldaten van te veel wijn en brandewijn voorzag. De
officieren moesten elkaar dag en nacht aflossen om de soldaten het uitgaan te beletten. 

De order om Hamburg te verlaten kwam op 25 mei. De Nederlandse officieren namen
afscheid van de Franse officieren en kolonel Baillif. De Nederlandse officieren ontvingen
van hem 'eene legale en honorabele demissie' uit de Franse dienst. Onder gejuich van de
bevolking verlieten de Nederlanders op 26 mei Hamburg. Na een mars van drie uur werden
de soldaten ten noorden van Altona in het vissersdorp Blankenese aan de Elbe en het nabije
Rissen gelegerd tot het vertrek naar Nederland. De Russische generaal Bennigsen wenste
de  Nederlanders  tijdens  hun  passage  door  Altona  een  goede  reis  naar  Nederland.
Stephenson  werd  met  kapitein  Kroo te  Blankenese  ondergebracht  bij  een  loods  die  al
dikwijls  in  Nederlandse  havens  was  geweest.  Hij  deed  zijn  best  om  het  voor  de
Nederlandse officieren die in zijn huis te gast waren, aangenaam te maken. Blankenese
vonden zij een alleraardigst vissersdorpje. En Stephenson, die een liefhebber van zeilen
was, amuseerde zich door dagelijks met de jol van de visser op de Elbe te zeilen.566 Tijdens
en na de blokkade van Hamburg was Blankenese bezet met geallieerde troepen. Vanuit de
haven voeren boten af en aan.567 

Met blijdschap begonnen de mannen op 4 juni 1814 aan de terugreis naar Nederland. Na
het  oversteken van de  Elbe  werd  naar  Buxtehude  gemarcheerd  waar  het  vol  was  met
geallieerde troepen en de soldaten verder moesten naar Harsefeld, een mars van 7 uur; 5
juni naar Selsingen en Ostereistedt in 10 uur;  6 mei naar Bülstedt in 4 uur. Op 7 juni
bereikten zij Bremen na een mars van 10 uur en kregen zij een rustdag. Het einde van de
blokkade  was  nieuws  in  de  kranten:  ´Bremen,  den  8  Junij.  Gisteren  zijn  alhier  de

564 SHAT Xb 622, officierenoverzicht opgemaakt te Sittard 19 juni 1814. Niet langer kregen de Fransen in de
steden waar zij doortrokken de beste plekken om te overnachten, goed voedsel en goede medische 
voorzieningen. De burgemeesters van de steden langs de marsroutes werden bij herhaling aangeschreven 
de Fransen toch vooral redelijk te verzorgen. Maar vanzelfsprekend was dat niet meer, integendeel.

565 Adjudant Veeren had nog tijdens de blokkade van Hamburg vernomen dat Nederlandse officieren die uit 
Franse dienst deserteerden in een hogere rang werden geplaatst in het leger van de soeverein vorst, maar 
daarvan is niets gebleken. Cailliou en Lambrechts werden na hun desertie uit Hamburg in hun rang als 
kapitein geplaatst aan het hoofd van twee bataljons deserteurs te Bremen. Kapitein van Bönninghausen 
reisde na zijn desertie naar Nederland en trad in dienst in een lagere rang. De reden daarvoor was omdat 
hij zijn papieren in Hamburg had laten liggen. NL-HaNA, 2.13.01, Oorlog, inv. nr. 137, 26-28 maart 
1815. Met dank aan Joost Welten. 

566 Stephenson 1825, II, 18. Graaf Levin Leontij Leontevitsj August Theophil von Bennigsen (1745-1826).
567 Augsburgische Ordinari Postzeitung 28 juni 1814. Kort na het vertrek van de Nederlandse soldaten 

brandde Blankenese op 15 juni bijna geheel af. 102 huizen werden in de as gelegd en vier inwoners 
werden vermist.
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Hollanders, welke van het garnizoen van Hamburg waren achter gebleven, sterk 700 man,
binnengerukt;  heden  houden  zij  rustdag.  Een  groot  gedeelte  behoorde  tot  het  33ste
regiment ligte infanterie en het overige tot de lanciers, jagers, huzaren en artillerie. Zij
zijn  goed  geëquipeerd  en  dragen  allen  de  Oranje  kokarde,  hetwelk  hun  eene  goede
ontvangst van de zijde der inwoners dezer stad verzekerd´.568

Van Bremen werd de militaire route gevolgd die liep door Wildeshausen, Kloppenburg,
Löningen,  Haselünne,  Lingen,  Nordhorn,  de  Nederlandse  grens  over  naar  Ootmarsum,
Almelo naar Deventer gevolgd. Op 9 mei naar Wildeshausen in 7 uur. Na Wildeshausen
overnachtte het bataljon steeds in kleine plaatsen. 10 juni naar Suhle bij Lastrup in 9 uur;
11 juni naar Hertzlake, in 5 uur; 12 mei naar Bawinkel in 6 uur; 13 juni rustdag; 14 juni
naar Frensdorf bij Nordhorn in 8 uur; 15 juni via Ootmarsum naar Albergen in 5 uur; 16
juni naar Almelo in 1,5 uur; 17 juni naar Holten in 4 uur, om op 18 juni na een mars van 4
uur in Deventer aan te komen. Bij het binnenmarcheren van de stad zagen de soldaten er zo
goed verzorgd uit dat het de aandacht van het garnizoen trok. Blankenese-Deventer (340
km) werd afgelegd in dertien dagen, waarvan twee rustdagen.

Stadscommandant kolonel de Kock inspecteerde de troepen op 19 juni 1814. Hij was
zeer te spreken over de kleding en de houding van de manschappen. De inmiddels 900
Nederlandse  militairen  werden  op  20  juni  verzameld  in  een  kerk  waarvan  de  deuren
gesloten werden.569 De officieren werden apart genomen en toevertrouwd dat kolonel Rom
van Poederoijen,  belast  met  de  werving,  de  soldaten  zou vragen wie  er  dienst  wilden
nemen. Die zouden direct een  'engagement' tekenen, hun wapens afgeven en buiten de
poort  gebracht  worden.  De  officieren  moesten  de  soldaten  daartoe  aanmoedigen.  De
officieren keerden naar de soldaten terug en deelden open en eerlijk mede wat kolonel
Rom van Poederoijen van hen wilde. De soldaten zagen in dat zij misleid waren met de
toezegging te Hamburg dat zij gezamenlijk en met de officieren in dienst zouden blijven. 

Allen vroegen hun paspoort om naar huis te gaan. Rom van Poederoijen verweet de
officieren hun werk niet goed gedaan te hebben. Eén voor één begon hij de soldaten te
bevragen, maar die volhardden in hun standpunt. Wie door de conscriptie in dienst was
gekomen  mocht  niet  worden  tegen  gehouden.  Zij  kregen  direct  hun  paspoort,  zoals
tamboer Geert Adriaans Boomgaard:  ´IN NAAM van zijne KONINKLIJKE HOOGHEID,
de PRINS van ORANJE NASSAU, SOUVEREIN VORST der Vereenigde Nederlanden &c.
&c.  &c.  De  Kolonel  ROM  van  POUDEROIJEN,  Directeur  Generaal  der  Algemeene
Werving voor de Staande Armee van den Staat. Permitteerd aan den Persoon met name
Gerrit Adriaans gediend hebbende als Tambour bij het 33e Regiment Licht komende van
Hamburg  om  te  mogen  gaan  naar  Groningen.  Verzoekende  alle  Militaire  en  Civiele
Authoriteiten gemelde persoon vrij en onverhinderd te laten passeren. Deventer den 20
juni  1814.'  Het  paspoort  was  ondertekend  door  G.  Adriaans  en  generaal  Rom  van
Pouderoijen.

De 152 remplaçanten en de vrijwilligers, onder wie veel tamboers, namen onder dwang,
weer  dienst.570 De officieren  kregen te  horen dat  van  hun diensten  geen gebruik  meer
gemaakt zou worden. Zij kregen hun ontslag en konden naar Den Haag gaan om zich te
opnieuw aan te melden. De officieren maakten de kolonel direct duidelijk dat dit bedrog

568 Opregte Haarlemsche Courant 14 juni 1814; Dagblad der provincie Brabant 17 juni 1814.
569 SHAT Xb 622. Er waren volgens de staat van 17 mei 1814 nog 462 Nederlanders en 128 brabanders bij 

het 33e légère. Te Bremen kwamen van het garnizoen Hamburg 700 Nederlanders binnengemarcheerd, 
volgens de krant van 8 juni 1813. En te Deventer waren er volgens Stephenson 900 Nederlanders, hierbij 
hoorden mogelijk ook de Nederlandse soldaten die van de bezetting van Deventer waren achter gebleven. 

570 Wie inlootte bij de conscriptie kon een remplaçant, een plaatsvervanger inhuren. Meestal was dit aan de 
meer welgestelden voorbehouden. Twentse remplaçanten in het 33e légère sloten contracten af ten 
bedrage van 900 tot 1400 gulden, tegen rentes van 3 procent per jaar. Wie zich liet vervangen door een 
remplaçant was 100 francs verschuldigd aan de Franse staat. Met dank aan Hennie Kok.
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een  hoofdofficier  onwaardig  was.  De  gepasporteerde  manschappen  kregen  voor  hun
vertrek nog wat achterstallig soldij uitbetaald.571 

Niet alleen uit Hamburg keerden Nederlandse militairen van het gewezen 33e  légère
terug naar Nederland. In Rusland verbleven nog officieren die tijdens de veldtocht van
1812 krijgsgevangen  waren  gemaakt.  De honderden  krijgsgevangen gemaakte  soldaten
overleden daar vrijwel allemaal kort na de slag bij Krasnoi. Enkele overlevenden gingen
over  naar  het  kersverse  Russisch-Duitse  legioen  wat  vaak  hun  redding  was.  Vanuit
Tambov, 500 km ten zuidoosten van Moskou, schreven zestien krijgsgevangen officieren
op 12 februari 1814 een brief aan soeverein vorst Willem.572 Negen van hen waren van het
33e légère: kolonel-majoor H.P. Everts, luitenant-kolonel W.A. de Jongh, luitenant-kolonel
A. Schuurman, kapitein G.W. van Winsheym, kapitein C.J.J. van Ingen, kapitein J.D. de
Hardt, luitenant J.D.B. Wilkens, luitenant T. Hellewich en onderluitenant J.C. Noot. Bij
deze officieren waren nog slechts vier soldaten.

Zij  kregen op 19 februari  1814 hun vrijheid en  permissie  om naar  Nederland af  te
reizen.573 Op sleeën met paarden en voorzien van een deugdelijk paspoort, maar vrijwel
zonder geld, vertrokken zij op 28 februari rond het middaguur. 's Avonds overnachtten zij
te  Norotarbord.  Op 29 februari  gingen zij  door naar  Liperk en overnachtten te  Jelerk,
gouvernement Orlow.574 Per dag legden zij 70 tot 90 km af op hun snelle sleeën zodat al na
enkele dagen  Orjel (Orel)  bereikt  werd,  een  afstand van 407 km.  Bij  vertrek uit  Orel
kregen zij te horen dat er een bende rovers actief was in de buurt van Iatohoe, die reizigers
uitplunderden. Ongewapend als zij waren moesten zij wachten tot de bendeleden gedood
en verjaagd waren door troepen van de gouverneur. De reis ging verder naar het kleine
stadje  Treubeschek waar  zij  hartelijk  werden uitgenodigd door  de commandant.  Op 26
maart passeerden zij de Dnieper bij Rogatcher. Zij bereikten de Poolse grens. 

Het ging dooien waardoor de sleeën niet meer bruikbaar waren. Stolowitz werd bereikt.
Gewapend  met  stokken  marcheerden  zij  naar Ozernitza en  verder  naar  Babroejsk
(Bobruisk) waar zij enkele dagen bleven om uit te rusten (530 km). Zij volgden de route
Babroejsk, Glousk, Lousk, Nisewitz, Slonim, Volkorick naar Bialystok, waar zij op 21 april
aankwamen (430 km). In een van deze plaatsjes zou een 'commissaire hollandais' zijn die
ze verder kon helpen, maar die werd niet gevonden. Op 30 april feliciteerden zij elkaar dat
zij Rusland en Polen verlaten hadden. Volgens het naschrift ging de reis verder via Lik

571 Stephenson 1825, II, 22, 23.
572 Sabron 1910, 136, 137. 'Doorluchtigste Vorst en Heer, De ondergetekende Hollandsche Officieren 

krijgsgevangenen in Rusland (gouvernement Tambow) van de gelukkige omkeering van zaaken in hun 
vaderland onderricht en evenzeer als hunne overige landslieden gevoelende, hoeveel eer land's volk 
zowel ten opzigte van deszelfs voormaligen voorspoed en luister aan het doorluchtig Huis van Oranje en 
Nassau, als tegenwoordige bevrijding, aan Uwe Koninklijke Hoogheid zelven verschuldigd is; neemen 
Eerbiedigst de Vrijheid Uwe Koninglijke Hoogheid hunne onderdanigste gelukwenschen daar te brengen 
en hunnen hartelijken dank te betuigen, den wensch van geheel Nederland verhoord, en de Regeering van
dit voor dezen zo gelukkig land te hebben aanvaard. Overtuigd dat alleen langs deezen weg hun zo lang 
geteisterd Vaderland weder tot rust, voorspoed, en luister kan gelangen, maken de ondergetekende 
officieren met vreugde en erkentelijkheid van de aan hun door Uwe Koninklijke Hoogheid en Zijn 
Majesteit den Keyzer aller Russen verleende permissie, in Diensten van hun Vaderland terug te keeren, 
gebruik, als Verdedigers van hun eigen Vaderland op te treeden en onder Uwe Koninklijke Hoogheids 
Vaanen de rechten van Neerlands volk te helpen verdeedigen. Met ongedult snellen zij het ogenblik te 
gemoet waar daar dit oogmerk bereikt, zij wederom aan hunne Familien, waaraan zij reeds zo lang en 
mooglijk voor altijd onttrokken waaren teruggegeeven, en het aan hun veroorloofd zijn zal Uwe 
Koninklijke Hoogheid bewijzen van hunne bijzondere verknogtheid en diepsten Eerbied te mogen aan den
dag leggen. Zij hebben de Eer te zijn, Doorluchtigste Vorst en Heer! Uwe Koninklijke Hoogheid's zeer 
gehoorzame onderdanen.'

573 Sabron 1910, 113; Reisverslag in: Everts 1902, 56-62.
574 Cursief weergegeven zijn de plaatsnamen die Everts noemt die niet altijd herleidbaar waren tot 

hedendaagse plaatsnamen.
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(107 km), Gumbinnen (222 km), Kaliningrad (Köningsberg) (120 km), Gdańsk (Dantzig)
(160 km), Angermünde (391 km), via Neustadt naar Stendal (Stendel) (180 km), Calvörde
(Calvorden) (49 km), Braunschweig (Brunswijk) (61 km), Lingen (240 km), Münster (75
km). Op 14 juni 1814 passeerden zij de Nederlandse grens (65 km).575 Naar Amsterdam
was nog 155 km. Per slee, te voet en te paard legden zij tussen 28 februari en 14 juni van
Tambov tot Amsterdam ruim 3200 kilometer af.

Adjudant-majoor Jean de Barré bevond zich niet bij deze officieren. Gewond tijdens de
slag bij Krasnoi op 17 november 1812, raakte ook hij in krijgsgevangenschap. Evenals zijn
collega officieren maakte hij zich vanaf 19 februari 1814 gereed om naar Nederland terug
te keren. Krijgsgevangen officieren hadden voor 19 februari enige bewegingsvrijheid, maar
werden wel steeds begeleid door een Russische soldaat. In de plaatsen waar zij arriveerden
moesten zij zich melden bij de gouverneur van de stad of de politiecommissaris. Om wat
meer autoriteit te hebben liet De Barré het 'adjudant' van zijn rang achterwege en deed zich
in Rusland voor als een majoor. In de eerste helft van maart verbleef De Barré op bevel van
de gouverneur in een goed logies te Orjol, 250 km ten zuidoosten van Smolensk. 

Barré is merkwaardig genoeg zijn Nederlandse collega's die in dezelfde tijd in Orjol
verbleven  misgelopen.  In  het  logies  was  hij  in  gezelschap  van  veel  andere  gevangen
officieren  waaronder  de  chirurgijn  Niclas  van  Eisendoren  die,  evenals  De  Barré,
Nederlander was. Verder ontmoette hij in het logies de graaf Von Wedel. De Barré,  van
Eisendoren en Von Wedel  besloten de reis  samen te  maken.  De gouverneur  van Orjol
verleende hen op 13 maart 1814 toestemming voor vertrek. Voor hun drie sleeën hadden zij
zes  paarden nodig  wat  tot  oponthoud leidde.  Van Orjol  gingen de  drie  officieren  naar
Trubtschewsk,  waar  zij  zich  melden  bij  de  politiecommissaris.  Hij  ontving  hen
allerhartelijkst met belangstellende vragen omtrent hun familie en het leven in Nederland
en het tsaar Peterhuisje in Zaandam. Zij bleven er eten en de officieren beloofden de man
een vaatje haring en kanastertabak te sturen.576 Na de volgende morgen het ontbijt bij hun
nieuwe vriend te hebben genoten, ging de reis per slee om tien uur voort. Zij legden in drie
dagen 270 kilometer af. Op 16 maart hield de politiecommissaris van Starodub hen aan.
Hij  moest  wachten op een bevel  van het  gouvernement  van  Tschernigow waarheen zij
verder wilden reizen. In Starodub ontmoetten zij 86 Westfaalse officieren die samen naar
huis reisden. 

De drie officieren ontvingen op 24 maart het bevel naar Riga te gaan. Starodub verlieten
zij  op  26  maart  en  de  reis  ging  via  Lotowskij,  Klinzi,  Unaschowo,  Kijbertschina,
Krasnopol,  Tscherikow,  Reminka,  Tschausij naar  Mahiljow  (Mohilew).  Het  was  een
onaangename reis vanwege invallende dooi. Met moeite bereikten de sleeën Mahiljow op 2
april.  De sleeën werden verkocht en De Barré,  Van Eisendoren en Von Wedel kochten
gezamenlijk  een  open  koetsje  waarin  zij  met  bagage  en  twee  bedienden  zeer
ongemakkelijk zaten. In het logies bleek Von Wedel's tas met 300 roebel er in gestolen. De
Barré  ontmoette  een  bekende,  de  regimentsarts  Delamare,  die  als  krijgsgevangene  in
Mohilew (180 km ten zuidoosten van Smolensk) een lucratieve artsenpraktijk voerde en
veel  geld  verdiende.  Hij  nodigde  de  officieren  uit  in  zijn  huis  waar  zij  nog  meer
krijgsgevangen officieren ontmoetten en Delamare leende Von Wedel 200 roebel. Enkele
dagen later ging de reis in noordelijke richting verder naar Witebsk om op 13 april na een
ongemakkelijke reis over slechte wegen Riga te bereiken. Zij gingen op audiëntie bij de
gouverneur markies Paulucci en nadat de markies hen had ondervraagd, nodigde hij De
Barré en Von Wedel uit voor een maaltijd, Van Eisendoren verbouwereerd achterlatend. Op
2 mei reisden De Barré, Von Wedel en Van Eisendoren naar Palanga, over de Memel naar

575 Everts 1902, 56-62. Zie ook bijlage I.2 voor de marsafstanden.
576 Het waren de beste Havanna tabaksbladeren en andere Amerikaanse tabaksbladeren die in bijzondere 

korven werden gestopt, zgn. canastro's, verbasterd tot kanaster tabak. 
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Koningsbergen. Daar namen zij een boot in plaats van over de door oorlogen verslechterde
wegen  te  moeten  trekken.  In  de  haven  van  Koningsbergen  vonden  zij  al  gauw  een
Nederlands schip dat op korte termijn naar Amsterdam zou vertrekken en voor vijf dukaten
per  persoon  konden  zij  meevaren.  Het  kofschip  had  een  kapitein,  een  matroos,  een
stuurman en een jongen. De drie officieren moesten wennen aan de matrozenkost. Voor
vertrek genoten zij nog van een theateruitvoering van Wilhelm Tell. Toen het schip zijn
lading aan boord had, verlieten zij Koningsbergen op 23 mei 1814. Het was mooi helder
weer en met een sterke oostenwind begon de reis. ´s Middags en ´s avonds nam de wind
toe, de golven werden hoger en hoger en de officieren dachten al midden in een zware
storm te zitten. De zeelieden bleven er rustig en tevreden onder en dat gaf de officieren
vertrouwen. De zeilen werden iets ingenomen. De boot kreeg wel water binnen waarbij de
officieren zich nuttig konden maken aan de pompen. Al op de avond van de tweede dag
voeren zij tussen het eiland Bornholm en Zweden. Op 25 mei ging de wind liggen. Het
gewiebel van de boot maakte de officieren voor het eerst zeeziek, behalve Von Wedel die
zag dat zijn reisgenoten voor dood in hun kooien lagen. De zee werd langzaam rustiger en
al snel wemelde het van de boten die uit de havens kwamen. Op 27 mei liet de kapitein bij
Helsingor, 45 km ten noorden van Helsinki, het anker vallen om de Sonttol te betalen. Von
Wedel ging hier van boord om een tante te bezoeken. De beide Nederlanders voeren door
naar  Amsterdam.577 Na  terugkeer  trad  De  Barré  in  dienst  in  het  Nederlands  leger  en
bereikte de rang die hij zich in Rusland uit lijfsbehoud al had aangemeten, majoor.578

Kapitein Crassier en Stephenson bezochten op 24 juni 1814 luitenant-kolonel de Jongh
in  Amsterdam.  Zij  hadden  vernomen  dat  hij  op  14  juni  uit  krijgsgevangenschap  in
Nederland was teruggekeerd.579 Zij arriveerden op 27 juni in Den Haag waar ze logeerden
in  De Zeven kerken van Rome, een ontmoetingsplaats voor officieren. De volgende dag
ging Stephenson op audiëntie bij luitenant-generaal Jansens, die hem de toezegging deed
dat  hij  spoedig  zou  worden  geplaatst.  Ook  werd  Stephenson  bij  de  soeverein  vorst
aanbevolen.  Hij  zorgde  er  voor  dat  zijn  staten  van  dienst  werden  opgemaakt  en  met
bewijsstukken overlegd.580 De soeverein vorst stelde enkele eisen aan de uit Franse dienst
terugkerende officieren. Zij moesten Nederlands onderdaan zijn, een bewijs van ontslag uit
Franse  dienst  kunnen  overleggen  of  ten  minste  een  aanvraag  daartoe  én  zij  moesten
geverifieerde staten van dienst hebben.581 In hotel Volbracht in Den Haag verzamelden zich
de ongeplaatste officieren. Gedurende de dagen die volgden, ging Stephenson ook vaak
naar  Het  Koffijhuis.  Officieren  van  het  voormalig  33e  légère,  die  uit  Russische
krijgsgevangenschap  waren  teruggekeerd,  zochten  elkaar  elkaar  daar  soms  op.  De
veldtocht  en  de  daarop  volgende  gevangenschap  had  een  bijzondere  band  tussen  hen
geschapen. Stephenson hield echter afstand en schreef daarover: 'Ik ontving ze alle zoo wel
in mijn vermoogen was, maar vermeijde hunne meer intime omgang.' 

De Russische keizer Alexander bezocht in augustus 1814 Den Haag en dineerde met de
koninklijke familie. Stephenson verzamelde zich bij de menigte die langs de weg stond en
had  zo  de  gelegenheid  de  tsaar  en  de  koninklijke  familie  allen  bijeen  te  zien.  Op 11
augustus  ontving hij  zijn  aanstelling als  kapitein  bij  het  4e bataljon linie-infanterie,  in
garnizoen te Grave.582 Bij sollicitatie waren aan de officieren geen garanties ten aanzien
van rang gedaan. De soeverein vorst had een groot tekort aan ervaren officieren waardoor

577 Met dank aan Cees Hofsteenge. Wedel 1897, 223-232.
578 Vanaf 1822 wordt J.D. De Barré in staatsalmanakken genoemd als adjudant en later als majoor. 

Staatsalmanak 1822, 220, adjudant-majoor (militaire Willemsorde 4e klasse) bij generaal-majoor van der 
Capellen.

579 Everts 1902, 43-62 (62).
580 Stephenson 1825, II, 17-25.
581 Swart 2000, 89-111.
582 Stephenson 1825, II, 24-26.
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er voor hen meestal wel een plek gevonden werd.583 Een volgend deel van hun militair
leven nam hier een aanvang. De honderd dagen van Napoleon zorgden voor onrust onder
het volk en de militairen. Veel officieren en enkele soldaten die bij het 3e regiment jagers-
33e légère dienden, namen vervolgens deel aan de slag bij Waterloo. 

November 1814 vond een landelijke inventarisatie van de vermisten van de Russische
veldtocht  plaats.  In  overleg  met  Russische  overheden  werd  getracht  hun lot  alsnog te
achterhalen. In de bevolkingsadministratie werden overlijdens die achteraf bekend werden,
opgenomen en aan nabestaanden bekendgemaakt. Soldaten die wel naar huis terugkeerden,
pakten  hun  oude  leven  weer  op.  Sommige  oud-militairen  kregen  werk  waarin  hun
werkervaringen  te  velde  werden  gewaardeerd.  Toen  karabinier  Rieksen  uit  Rusland
terugkwam in zijn geboorteplaats Harderwijk werd hij, ondanks een verwonding aan zijn
arm, prompt als veldwachter aangesteld te Ermelo, een vacature die al vanaf het najaar van
1812 open stond. Ook trad hij in 1813 in het huwelijk. 'Hij is gekend door iedereen' en dat
was  een  voordeel  voor  een  functie  als  veldwachter.584 In  kranten  werden  advertenties
geplaatst  waar  in  het  bijzonder  om  oud-militairen  werd  gevraagd  ter  vervulling  van
veldwachtersvacatures.585

We  hebben  de  soldaten  van  het  regiment  nu  gevolgd  door  heel  Noord-Europa,  van
Vlissingen tot Moskou, van Hamburg tot Saarlouis. De soldaat die al deze bewegingen
meemaakte,  legde  vele  duizenden kilometers  te  voet  af,  soms zelfs  dagen lang in  een
moordend tempo van zes kilometer per uur. Behalve marcheren liep hij ook veel wacht,
droeg bij aan het versterken van vestingwerken en slechts een enkele keer was het hem
vergund wat te lummelen in afwachting van actie. 

De meest opmerkelijke conclusie van dit eerste deel is wel dat militair werk slechts voor
een heel klein deel (2,2 procent van alle dagen) aan daadwerkelijk vechten werd besteed en
dan nog slechts door een deel van het regiment. De vraag die nu rijst en die in deel II
beantwoord zal worden, is  waar de soldaten vandaan kwamen,  hoe zij  in het  regiment
terechtkwamen, hoe lang zij er werkten en hoe zij het regiment verlieten. Wanneer wij op
deze manier de individuele soldaten hebben geïdentificeerd, kunnen wij hen verder onder
de loep nemen in deel III en IV.

583 Swart 2000, 89-111.
584 Rieksen 1992, 33, brief burgemeester Rolff van Ermelo 21 feb. 1813.
585 Arnhemsche courant, zaterdag 29 juli 1815, nr. 90, 2.
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DEEL II Instroom en uitstroom bij het regiment

Hoofdstuk 1 Inleiding

De overgang van een vrijwilligers- naar een conscriptieleger

Noch in naam, noch in werkelijkheid was er tijdens de onderzochte periode sprake van een
en dezelfde militaire eenheid. Zoals we zagen in deel I wisselde de naam van het regiment
in  acht  jaar  tenminste  vijfmaal.  De  omvang  wisselde  van  twee  regimenten  met  één
veldbataljon  naar  één  regiment  met  twee  tot  zes  bataljons  Het  regiment  als  'militaire
eenheid'  bestond  in  werkelijkheid  bovendien  uit  een  voortdurende  veranderende
samenstelling van personen. Zoals we hier zullen zien, was er in de genoemde periode een
verloop van tenminste 12.000 onderofficieren en soldaten bij een maximale reële sterkte
van 2.800 manschappen (zie grafiek 2.1).

1810 was een keerpunt in de legervorming in Nederland. Gedurende de vier voorgaande
jaren, of eigenlijk al vanaf de invoering van de conscriptie in Frankrijk in september 1798,
was  de  druk  toegenomen  om een  einde  te  maken  aan  het  vrijwillige  karakter  van  de
legervorming  in  Nederland.  Naast  Frankrijk  waren  ook  andere  landen  Nederland  al
voorgegaan met de invoering van een dienstplicht. In de zeventiende eeuw werd in Zweden
een vorm van dienstplicht  ingevoerd. Pruisen en Oostenrijk  voerden de dienstplicht  in
gedurende de achttiende eeuw. De dienstplicht, die onder druk van Napoleon in Nederland
werd ingevoerd en door koning Willem I in 1814 is overgenomen, zou gehandhaafd blijven
tot zij in 1997 werd opgeschort en plaats maakte voor een beroepsleger.

De  onderzochte  periode  kenmerkt  zich  als  een  overgangsperiode  tussen  de  staande
legers van het  Ancien Régime en de massale nationale legers van de tweede helft van de
negentiende eeuw. Dit proces vond plaats in de jaren 1792 – 1815 waar Europa in een bijna
voortdurende staat van oorlog verkeerde.  Staten in de vroegmoderne tijd (globaal 1500-
1800)  bepaalden  hun  veiligheidsbeleid,  niet  meer  gebaseerd  op  feodale  verhoudingen,
maar op betaalde beroepssoldaten.586 Schaarste op de binnenlandse arbeidsmarkt kon leiden
tot  een  inzet  van  buitenlandse  eenheden.587 Dat  was  ook  het  geval  in  de  Republiek.
Zwitserland,  enkele  Duitse  staten  en  Schotland  kenden  daarentegen  een  buitenlandse
militaire  traditie  uit  economische  noodzaak.588 Lane  spreekt  in  dit  verband  van  een
symbiotische relatie tussen overheid en de markt.589 'Ondernemers in geweld' verhuurden
troepen aan de staat. Die troepen konden bestaan uit individueel geworven buitenlanders,
maar ook uit complete buitenlandse regimenten. Om de legers te vormen die in Nederland
en  soms  in  de  overzeese  gebiedsdelen  nodig  waren,  ging  de  Staten-Generaal  als
verbindend orgaan van de gewesten binnen de Republiek, contracten aan met particulieren
voor  het  werven  van soldaten,  compagnieën  en  zelfs  hele  regimenten.  In  'capitulaties'
werden aantallen troepen geregeld, de duur van het dienstverband, de hoogte van de soldij,
het tijdpad en ook wie de officieren mocht aanstellen.590 Desgewenst regelde de werver ook
nog  de  financiering  in  de  vorm  van  een  krediet.  Via  de  Staten-Generaal  benoemden
daarnaast  de  Provinciale  Staten  als  een  soort  'federale  makelaardijstaat' kapiteins
(infanteriecompagnie van 113-200 man) en ritmeesters (over een cavaleriecompagnie van
100 ruiters).591 Kapiteins en ritmeesters kregen een wervingsgebied toegewezen binnen de

586 Van Amersfoort 1988, 3, 5.
587 Enthoven en van der Maas 2008, 525-534.
588 Van Amersfoort 1988, 2, 3; Voor aantallen zie Lucassen en Lucassen 2010.
589 Lane 1979, 1.
590 Van Nimwegen 2007, 54 en bijlage 5; Van Nimwegen 2002, 103.
591 Van Amersfoort 1988, 4; Brandon 2013.
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Republiek.  Zij  wierven op basis  van  Nederlanderschap.  Daar  waren  uitzonderingen op
zoals de werving in de Oostenrijkse Nederlanden in de achttiende eeuw.592 

De binnenlandse werving voorzag voor ongeveer de helft in de behoefte aan militairen.
De overige eenheden waren buitenlands regimenten onder eigen officieren, gecontracteerd
door de Staten-Generaal, onder andere in Duitsland, Schotland, Wallonië en Zwitserland.593

Officieren  in  dienst  van een  andere  natie  hadden toestemming van de  Staten-Generaal
nodig om te werven in de Republiek.  Misbruik werd streng gestraft.  Toen in 1735 een
Pruisisch  officier  in  Maastricht  zonder  toestemming  had  geworven,  werd  hij  prompt
opgehangen.594 

De  krijgsdienst  werd  als  een  vrij  te  verkiezen  'handwerk'  beschouwd  dan  wel  van
bovenaf aan onderdanen opgelegd. Tot de Franse Revolutie bestonden de meeste legers uit
beroepssoldaten, al waren er uitzonderingen.595

Zweden voerde in de zeventiende eeuw het systeem van indelningsverk in. Clusters van
boerderijen  voorzagen  in  het  onderhoud  van  soldaten  en  ruiters  vanuit  hun  midden.
Wanneer een soldaat te oud werd ging diens zoon vaak in dienst en werd de oudere weer
boerenknecht.596 Frederik Wilhelm I van Pruisen voerde de dienstplicht in 1733 in. Binnen
toegewezen kantons mochten regimenten hun lichtingen rekruteren. Het systeem voorzag
in  een  aantal  vrijstellingen.  Bij  gelijkblijvende  kosten  kon  het  leger  sterker  worden
gemaakt door de soldaten na scholing naar huis te sturen met verlof.597 Oostenrijk voerde in
1781 'de binnenlandse lichting' in en schafte de werving van vrijwilligers af. Deze vroege
vormen van dienstplicht vonden vooralsnog weinig navolging. Om landbouw en nijverheid
zo  min  mogelijk  arbeidskracht  te  ontnemen,  bleven  de  meeste  regeringen  tegen  hoge
kosten werven in het buitenland. Niet-realistische beloften, dronken voeren en handgeld
waren daarbij beproefde methoden. Eenmaal op de garnizoensplaats werd een 'capitulatie',
een arbeidscontract gesloten en moest de eed afgelegd worden. Strenge wachtdienst en de
dreiging met zware straffen bij desertie hielden de 'vrijwilliger' bij zijn onderdeel.598

Dienstplicht raakte diegene die het lot trok, niet de hele bevolking en niet eens de hele
dienstplichtige bevolking, hoewel de trekking ontegenzeglijk spannend moet zijn geweest
en soms ook dermate spanningen opriep dat er krachtdadig moest worden ingegrepen. Dat
ging  veranderen  in  het  revolutionaire  Frankrijk.  De  Fransen  hanteerden  in  1793  het
'requisitiestelsel'  waarbij  de  hele  mannelijke  bevolking  voor  de  krijgsdienst  werd
gerekwireerd.  Ongehuwden  van  18  tot  25  jaar  moesten  direct  in  dienst.  Ouderen  en
gehuwden werden naar  behoefte  opgeroepen.  Deze rekwisitie  werd in  1798 vervangen
door de conscriptiewet, waarbij alle Fransen dienstplichtig waren, maar waar bij loting elk
jaar werd bepaald wie en hoeveel van de verschillende departementen opgeroepen zouden
worden. Misdadigers werden nu uitdrukkelijk uitgesloten van dienst.  De conscriptiewet
voorzag in plaatsvervanging. Bovendien werd de diensttijd op contractbasis teruggebracht
van 20 jaar of levenslang naar 7 dienstjaren, waarvan tot 4 jaren onder de wapenen. In
1809 schafte Frankrijk de buitenlandse werving helemaal af. Door een verkorte diensttijd
stroomde jaarlijks een aanzienlijk aantal mannen in die geoefend werden en vervolgens
deels met verlof gestuurd. Ook Pruisen zette op deze manier in 1813 in korte tijd een groot
leger op, samengesteld uit  linieregimenten en heel veel reserveregimenten en landweer,
veel meer dan de door Napoleon sinds 1808 toegestane 42.000 man.599

592 Van Nimwegen 2003, 41-42, 494-518, speciaal 503-504; Van Nimwegen 2002, 103-104.
593 Van Amersfoort 1988, 4.  
594 Wolters, H.J., 'Werving', een lezing van 15 mei 1992 voor de afdeling Achterhoek NGV.
595 Landolt 1861, 367-383; Pick 1993.
596 Van de Beek 2013, 13, 14.
597 Enthoven en Van der Maas 2008, 525-534; Clark 2006, 95; Gothelf 2000, 47-62.
598 Landolt 1861, 367-383; Hattum 2011, 90-243.
599 Landolt 1861, 367-383; Leggiere 2002, 55-70.
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Overzicht 1. Theoretische en werkelijke omvang 
van het regiment jagers/ 33e regiment lichte infanterie

Met  de  reorganisatie  van  het  Bataafse  leger  op  8  juli  1795  verdween  het  militair
ondernemerschap.  Manschappen,  kosten,  huisvesting,  geneeskundige  verzorging  en
werving werden een staatsaangelegenheid.600 Met de opheffing van Zwitserse regimenten
in 1795 en de ontbinding van de laatste zelfstandige Duitse infanterie afdelingen in 1807,
waarbij de manschappen over diverse regimenten werden verdeeld, verdwenen geleidelijk
buitenlandse  eenheden  uit  het  Nederlandse  leger.601 De functie  van  de  officieren  werd
beperkt  tot  een  beveluitvoerende  functie  en  ook  bij  de  financiële  administratie  en  de
verantwoording daarover veranderde veel. 

De periode  vanaf  de  instelling  van  de  Bataafse  republiek  kenmerkte  zich  door  een
overheersende Franse  invloed,  een  bestuurlijke  vormgeving naar  Frans  model  en hoge
lasten om de hier te lande aanwezige Franse troepen te financieren. Franse onvrede over
die Nederlandse bijdragen was een reden om het bestuur over Nederland een aantal malen
te wijzigen. In 1801 werd de Bataafse Republiek omgevormd tot Bataafs gemenebest. Met
de aanstelling van raadspensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck in april 1805 werd het

600 Amersfoort 1988, 8, 55.  
601 Zwitser 1991; Kamp 2012.
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bestuur van Nederland weer eenhoofdig. Hij zou een jaar later worden opgevolgd door
Lodewijk Napoleon die medio 1810 plaats  moest maken voor Napoleon die Nederland
inlijfde bij het Franse rijk.

Overzicht 1 geeft een indruk van de wisselende sterkte van het regiment tussen 1806 en
1814. Overzicht 2 toont de uitstroom voor het onderzochte regiment lichte infanterie.  De
werkelijke omvang van het regiment bleef, op één heel kortstondige uitzondering na in het
voorjaar van 1807, achter bij de gewenste theoretische omvang van het regiment. In de
cijfers zijn de soldaten, onderofficieren, officieren van de veldbataljons plus de bezetting
van  het  depot  begrepen.  Op specifieke  momenten  was  er  sprake  van  een  toename en
afname van manschappen. Zo was er begin 1807 een forse toename van manschappen op
het moment dat het tweede en derde regiment jagers werden samengevoegd en er ook nog
een derde bataljon met overwegend Duitsers werd opgericht. In de tweede helft van 1810
is er eveneens een duidelijk toename te zien. Dat was op het moment waarop een bataljon
van het voormalig 6e regiment linie-infanterie werd toegevoegd aan het 33e légère. 

UITSTROOM 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 Totaal

Desertie 84 281 96 55 107 343 56 470 292 1784

Afkeuring/ met pensioen p.m. p.m. 10 262 5 8 7 1 – 293

Sterfte door ziekte p.m. 1 83 81 20 101 193 229 325 1033

Gesneuveld p.m. – – p.m. p.m. p.m. 480 p.m. p.m. 480

Krijgsraad geëxecuteerd – – – – 5 17 5 1 1 29

Krijgsgevangen – 1 – 4 – – 467 10 – 482

Overgeplaatst – 4 246 13 p.m. 310 274 38 p.m. 885

Ontslagen 4 23 1 – 12 139 206 88 41 514

Ontslag genomen – – – 250 – – – – – 250

Uitgeschreven wegens lange 
afwezigheid (Rayé)

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 327 176 503

Verdwenen (Perdu) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2778 p.m. p.m. 2778

Totaal 88 310 436 665 149 918 4466 1164 835 9031

Verloop bij het regiment in % 32 24 24,5 43 5,2 40 160,5 45 65,5

Overzicht 2. Uitstroom bij het regiment lichte infanterie in de periode 1806-1814

De legervorming was niet uitsluitend afhankelijk van factoren als vrijwillige of gedwongen
toetreding,  maar  ook  van  de  financiële  mogelijkheden  van  de  staat,  de  behoefte  aan
soldaten door de tijd heen, de beschikbaarheid van potentiële soldaten, de gezondheid van
de soldaten en de zwaarte van hun taak. Door al deze factoren was de sterkte van het leger
en van de specifieke regimenten nogal aan veranderingen onderhevig. De gewenste sterkte
van een regiment was afhankelijk van het aantal beschikbare mannen en de uitstroom. 

De korte stippellijnen in  overzicht  1 bij  1813 geven de gewenste  sterkte  van de 2e
bataillons  provisoir weer.  De  uit  Rusland  terugkerende  troepen,  die  zich  te  Erfurt
hergroepeerden, waren zo zwak dat ze nog maar uit enkele tientallen militairen bestonden.
Deze bataljons werden per twee regimenten in provisorische bataljons samengebracht en
aangevuld  met  versterkingen  uit  de  depots.  Zij  opereerden  onder  commando  van  veel
grotere eenheden. In de zomer van 1813 werden er nog éénmaal grootschalig manschappen
aan het regiment toegevoegd nadat de veldbataljons van het regiment tijdens de veldtocht
in Rusland van 1812 waren gereduceerd tot enkele tientallen manschappen in totaal. 

De 'tailleringen' in de grafiek van overzicht 1 traden met name op tijdens veldtochten:
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het  regiment  begon  medio  1806  al  met  een  zwakke  bezetting  door  de  veldtocht  in
Oostenrijk, maar in feite was er toen slechts van één veldbataljon sprake, want behalve het
3e  regiment  jagers  bestond er  ook nog een  zelfstandig  2e regiment  jagers.  Dat  is  nog
zichtbaar op het moment dat deze grafiek begint: Twee in omvang beperkte veldbataljons
en een depot. De sterkste 'taillering' trad op tijdens de tweede helft van 1812 gedurende de
veldtocht in Rusland. De troepenreductie van 1807-1808 kwam tot stand onder invloed van
bestuurlijke ingrepen in de organisatie van het regiment. De reductie eind 1811, begin 1812
ten tijde van het verblijf te Stettin  kwam tot stand onder invloed van drie factoren: door
opschoning van het regiment van met name Duitsers, doordat er mannen ziek werden en
overleden, en ten gevolge van desertie. De taillering van medio 1813 was voornamelijk het
gevolg van de enorme desertie. De tyfus droeg in het voorjaar van 1814 daarnaast bij aan
de reductie van manschappen van het 33e légère tijdens de blokkade van Hamburg, zij het
minder dan bij andere regimenten. Geen moment was het verloop bij het regiment statisch.
De cijfers zijn weliswaar momentopnamen, in de afbeelding zelfs even gefixeerd tot een
grafiek,  maar er was een voortdurend verloop van manschappen bij  het regiment zoals
blijkt uit volgende paragrafen. 

Lodewijk Napoleon en zijn soldaten

Louis Napoleon Bonaparte (1778-1846),  een jongere broer van Napoleon, werd in juni
1806 gekroond als Lodewijk, koning van Holland. Hij had een militaire achtergrond en
was opgeklommen van luitenant der artillerie, ritmeester bij het 5e regiment dragonders en
majoor  tot  Connétable.  Tijdens  de  Austerlitz-veldtocht  in  1805  was  Louis   militair
gouverneur  van  Parijs  en  voerde  hij  het  commando  over  alle  troepen  binnen  de  1ste
territoriale  divisie.  Enkele  weken later  kreeg  hij  het  opperbevel  over  het  Noorderleger
erbij.602 De  militaire  taakomschrijving  van  Lodewijk  door  zijn  oudere  broer  luidde
'...l'importance que j'attache à la garde des places fortes qui garantissent le nord de mes
États et que je vous confie.' In de Franse senaat wees Napoleon nogmaals op het militaire
karakter van de aanstelling van Lodewijk:  'Sous le point de vue militaire,  la Hollande
possédant toutes les places fortes qui garantissent notre frontière du nord, il importait à la
sûreté de nos états que la garde en fût confiée a des personnes sur l'attachement desquelles
nous ne puissons concevoir aucun doute' 603   

Napoleon had weinig  geduld  met  functionarissen  die  naar  zijn  inzicht  onvoldoende
presteerden en daarop  vormden zijn broers geen uitzondering. Vanaf de dag dat Lodewijk
de troon besteeg, dreigde Napoleon zijn broer om Nederland bij Frankrijk te voegen. De
grootschalige  smokkel  met  Engeland,  de  slechte  staat  van  het  leger,  de  onvoldoende
kustbewaking en de uit Frankrijk naar Nederland gevluchte deserteurs zijn thema's waar
Napoleon zijn broer bij herhaling op aansprak. Na elke (dreig)brief nam Lodewijk actie en
dat had vaak gevolgen voor de jagers. Het regiment werd bijvoorbeeld veelvuldig ingezet
voor  de  kustbewaking.  De  kustbewaking  diende  een  tweeledig  doel,  enerzijds  ter
bestrijding  van  de  smokkel  én  omdat  vroeg  of  laat  een  inval  van  de  Engelsen  werd
verwacht. Maar wanneer en waar die Engelse inval zou plaatsvinden wist niemand, zelfs
Napoleon niet. 

Lodewijk ontwikkelde voor Holland een eigen visie, door hem  systema genaamd. Zo
was hij  er  van  overtuigd  dat  in  een  redelijk  bestuurd  land in  principe  iedereen tot  de
militaire dienst bereid zou moeten zijn. Het principe dat elke man moreel dienstplichtig
was,  ontleende Lodewijk aan  het  Franse rekwisitiestelsel  van 1793.  De elementen van
vrijwilligheid en het contract waren daarbij 'nieuw', maar stamden in feite uit de tijd dat de

602 Gabriëls 2006, 230-241. 
603 Bonaparte 1820, I: 133.

140



staat  legervorming uitbesteedde.  Met  een  vrijwillige  deelname wilde hij  de conscriptie
overbodig maken. Hij beschreef deze visie naderhand in zijn 'Documens historiques', die in
1820 verschenen. Samengevat hield het de invoering van een nationale garde in die uit drie
korpsen zou bestaan. Het eerste zou worden samengesteld uit militairen die zich wilden
verbinden voor een aantal jaren. Bij dit korps wilde Lodewijk ook de weeskinderen voegen
die in staat waren om dienst te doen. Niemand zou ambtenaar kunnen worden, of een door
de staat betaalde dienst kunnen doen, zonder een tijd in dit korps gediend te hebben. Het
tweede korps zou de nationale garde, de schutterij, bevatten, in de eerste plaats bedoeld
voor de verdediging van steden en in uiterste nood om het staande vrijwilligersleger te
versterken.  Het  derde korps  was een  reservekorps,  samengesteld  uit  mannen boven de
vijftig  en  mannen  die  niet  tot  de  eerste  twee  korpsen behoorden.  Dit  korps  zou  eerst
worden opgeroepen wanneer  het  land militair  bedreigd zou worden.  Adel  (inclusief  de
koning en prinsen), ambtenaren en geestelijken waren niet uitgesloten. Aan dit korps was
de  bewaking  van  steden  en  de  verdediging  van  grenzen  toevertrouwd.604 Lodewijks
organisatie van het leger in drie korpsen draagt oude elementen in zich (het staande leger,
de schutterij), maar kent ook een flonkering van iets nieuws. Het derde korps werd als een
soort reservekorps opgezet.

De uitwerking van dit plan raakte al vanaf het begin in zwaar weer door de slechte
financiële situatie van het land, die Lodewijk tot keuzes dwong. Hij ontzag het ministerie
van  Oorlog  zo  veel  mogelijk  en  bezuinigde  vooral  bij  de  marine,  wat  hem direct  op
reprimandes van Napoleon kwam te staan omdat Nederland als leverancier van schepen en
bemanning van groot belang was voor de Fransen.605 Napoleons voortdurende hoge eisen
kostten de Nederlandse staatskas bovendien een vermogen. Lodewijks twijfelende karakter
zou  volgens  sommige  auteurs  een  consistente  politiek  in  de  weg  staan,  maar  met  die
conclusie  wordt  voorbij  gegaan  aan  de  moeilijke  beslissingen  waar  hij  voor  geplaatst
was.606 Hij erfde een lege staatskas en wist dat de inzet bij oorlogen in Duitsland, Spanje én
de  maatregelen  in  het  kader  van  het  Continentaal  Stelsel  schadelijk  waren  voor  de
economie.

Naast het leger van de Bataafse Republiek dat Lodewijk aantrof, breidde hij de garde uit
tot een organieke sterkte van 7000 (bijna een derde van de totale landstrijdkrachten) onder
de motivatie dat Napoleon op díe troepen geen aanspraak kon maken en hij daarmee toch
een  soort  'armée  nationale'  had  gecreëerd.  Maar  dat  was  niet  de  enige  reden  van  die
uitgebreide garde. Meer nog was het de kraamkamer van waaruit het Franse model naar de
rest  van het  leger  werd gebracht.  Behalve dat  die  gardetroepen een vermogen kostten,
moesten  de  niet-garderegimenten  er  volgens  een  soort  roulatiesysteem  officieren  en
manschappen  voor  leveren.607 Bij  regimenten  zoals  de  jagers,  die  vaak  al  onder  de
inzetbare sterkte waren, was dit een moeilijk haalbare zaak. Als gevolg daarvan kwam er
kwalitatief laag personeel bij de garde waardoor de desertie er – ondanks de privileges die
de garde genoot waaronder een hogere beloning en iets betere leefomstandigheden – net zo
hoog werd als bij de gewone regimenten.608

De officieren die tijdelijk bij de garde dienden, werden naar Frans model gevormd en
stroomden na een tijdje met die kennis weer door naar andere niet-garderegimenten. Door
het  rouleren  van  officieren  van  de  regimenten  naar  de  garde  en  weer  terug  naar  de
regimenten verspreidde het Frans model zich al min of meer door het leger voordat het

604 Bonaparte 1820, 3 delen.
605 De benaming minister van Oorlog werd door Lodewijk ingevoerd bij decreet van 29 juli 1806. 
606 Zijn tweede decreet van 18 juli 1806 betrof een reorganisatie van het hele leger. In totaal vaardigde hij 

123 decreten uit betreffende organisatie en uitrusting van de garde en het leger. Sillem 1890, 172-227; 
Hoeven 1994, 15-21.

607 Gabriels 2003, 238, 241; Bonaparte 1820, II: 3; Stephenson 1825, I: 54.
608 Koninklijke courant, lijsten deserteurs.
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Nederlandse leger medio 1810 Frans verklaard werd. De officieren die korte tijd bij de
garde dienden waren een voorbeeld voor de collega's bij het jagerregiment. Zo arriveerden
op 18 december 1807 van de garde bij het depot van de jagers te Deventer 1e luitenant De
Hardt,  2e luitenant T.C.C. Veeren en Luitenant-adjudant-majoor John Irish'  Stephenson.
'Als  van de garde komende officieren wierden wij  dadelijk met de Instructie belast,  en
hielden  ons  dagelijks  hier  in  beezig,  als  meede  met  het  invoeren  van  den  nieuwen
inwendigen dienst'. Toen op 23 december de kolonel van het regiment Vézier te Deventer
arriveerde, werden Stephenson en De Hardt direct overgeplaatst naar de veldbataljons in
Noord-Duitsland. Begin 1808 waren daar de administratieve bepalingen nog niet nageleefd
en soms zelfs nog niet ingevoerd. Dit was vanwege de complexiteit van de bepalingen én
omdat  het  Frans  onvoldoende  werd  beheerst  door  de  Nederlandse  officieren  bij  het
regiment,  maar  ook  vanwege  de  onwil  om  te  veranderen  bij  veel  officieren,  tot  de
bataljonscommandant aan toe. Dat niet iedereen in dat proces mee groeide en het zelfs
tegenwerkte, werd al duidelijk voor de definitieve opname van het Nederlands leger in het
Franse in 1810. Er waren twee kampen in het regiment: degenen die meewerkten aan de
invoering van het Franse model en degenen die veranderingen in die richting saboteerden.
Begin  januari  1808  gaf  kolonel  Vézier,  de  commandant  van  de  jagers,  te  kennen  het
regiment jagers zo veel mogelijk te organiseren zoals bij de garde en hij raadpleegde de
officieren  daar  veel  over.  Niet  alle  officieren  waren gediend van de veranderingen die
duidelijk een Franse oorsprong hadden. Stephenson spreekt er zelfs van dat dit vijanden
binnen het  regiment  leverde.  'Vooral  mijn  Lieuttenant  Kolonel  [Wagner] was een  zeer
ijverig tegenstander, het welk mij  veele zeer onaangenaame momenten deed passeeren;
edoch daar steeds de helft  der onderofficieren en Korporaals bij  de Battaillons staven
moesten vereenigt zijn, om theoretisch onderwijs te genieten, occupeerde mij dit een groot
gedeelte van den dag, de avonden bragt ik meest ten huize van Kolonel [Vézier] door.609 

Lodewijk schafte de doodstraf af. Deserteurs konden daardoor niet meer geëxecuteerd
worden. De officieren wilden dat in enkele gevallen wel, vanwege het preventieve karakter
dat van een executie uitging, maar hij bekrachtigde de doodstraf niet. Hij verleende gratie
en de doodstraf moest worden omgezet in een andere straf.

Lodewijk trachtte op diverse vlakken om, ondanks de enorme financiële en familiale
druk, verbeteringen aan te brengen in het leger. Hij beperkte zijn blikveld niet alleen tot het
heden  in  de  vorm  van  korte  termijnoplossingen.  In  1807  werkte  hij  met  generaal
Kraijenhoff  bovendien  aan  een  professionelere  beoefening  van  de  krijgsgeschiedenis
getuige een voorstel om een historiograaf te zoeken.610 Dit was ook wel een logische en
gefundeerde  stap  voor  een  man  als  Lodewijk  die,  getuige  zijn  door  Sloos  beschreven
bibliotheek,  een  belezen  mens  was  op  veel  gebieden,  ook op het  terrein  van  militaire
ontwikkelingen.611 Daarbij hield hij zich ook met details bezig. Direct na zijn benoeming
als koning gaf hij enkele Nederlandse officieren opdracht het in 1791 uitgegeven Franse
reglement op de exercities en de manoeuvres van de infanterie en cavalerie te vertalen in
het Nederlands. Op 18 december 1806 liet  Lodewijk de eerste opzet verder zorgvuldig
uitwerken.  Het  werk  werd  op  7  november  1807  uitgegeven  en  had,  zoals  hiervoor
beschreven  werd,  direct  consequenties  voor  de  infanterie  en  werd  niet  overal  even
enthousiast  ontvangen  werden.612 Het  oogmerk  van  deze  vertaling  was  de  Franse
reglementen te implementeren in het Nederlandse leger. Vanaf het begin was een keur aan
Nederlandse officieren en hoogleraren betrokken bij de vertaling en bij de nauwkeurige

609 Stephenson 1825, I: 53, 54, 58, 59. 
610 Zwitser 1991, 12. Dr. C.R.Th. Krayenhoff (1758-1840), arts, filosoof, kolonel, directeur der fortificatiën. 

Onder Lodewijk Napoleon was hij aide de camp en MvO en vervulde tal van andere functies. Turksma 
2005, 73-122.  

611 Sloos 2012, 317-335.
612 Woestenberg 1806, 1807, 609 pagina's.
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beschrijving van de verschillen tussen de Franse en Nederlandse reglementen: generaal
Bonhomme  (opperbevelhebber  Oost-Friesland),  kapitein  J.  van  Woestenberg  (artillerie,
genie,  leraar  wis-  en  krijgskundige  wetenschappen  koninklijke  militaire  school  te
Hondsholredijk/Honselaarsdijk), kolonel T. Briatte, kapitein G.A. Geisweit van der Netten
(cavalerie),  majoor  G.M. Cort  Heijligers  (garde grenadiers),  luitenant-kolonel  T.  Wiese
(artillerie), kolonel O.Z. van Sandick (commandant militaire school Honselaarsdijk), de
hoogleraren Weiland en Siegenbeek, generaal Tarayre (koninklijke garde) en D. Maritz
(directeur geweerfabriek Culemborg).613

Naar Frans voorbeeld deelde Lodewijk het land in departementen in en voerde hij een
centraal  gestuurde  bureaucratisering  in,  een  controlesysteem  voor  ambtelijke
werkzaamheden.614 Met een systeem van budgettering controleerde koning Lodewijk de
financiële tekorten in 's lands begroting en wist hij de kosten voor het leger en de marine in
de  vier  jaar  van  zijn  bestuur  terug  te  brengen  van  44  naar  23  procent  van  de  totale
staatsuitgaven, beduidend lager dan in de periode 1795-1806.615  Het is maar de vraag in
hoeverre het aftreden van Lodewijk in 1810 op zichzelf beschouwd moet worden. In feite
deed  Napoleon  met  zijn  broer  hetzelfde  als  vier  jaar  eerder  met  de  raadspensionaris
Schimmelpenninck.  Beiden  probeerden  de  staatsbegroting  gezonder  te  maken.
Schimmelpenninck saneerde de landmacht, Lodewijk de marine. Beiden werden ontslagen
omdat  zulke  maatregelen  strijdig  waren  met  Napoleons  'masterplan'  voor  Frankrijk  en
Europa.  In  Frankrijk  ging  tijdens  de  beginjaren  van  het  keizerrijk  60  procent  van  de
staatsuitgaven naar de departementen van oorlog en marine (40 resp. 20 procent). In de
laatste jaren van het keizerrijk was dat 65 procent geworden (50 resp. 15 procent).616 

Het voortdurende numerieke tekort aan soldaten – hij wilde zijn leger elk jaar aanvullen
met vijf- à zesduizend nieuwe soldaten – was een grote zorg voor Lodewijk, deels vanwege
de noodzaak om troepen te werven en deels ook uit sociale bewogenheid.617 Met het bieden
van  werk  in  het  leger  kon  de  armoede  onder  een  aantal  bevolkingsgroepen  worden
bestreden.  Deze  vorm  van  werving  vond  plaats  onder  de  mannen  van  de  Joodse
gemeenschap, zonen van arme militairen en onder jongens uit armen- en weeshuizen.
Er werden twee werfdepots opgericht ten behoeve van het leger,  voor de binnenlandse
werving te Gorinchem en eind 1806 de buitenlandse werving te Nijmegen vanwege naar
aanleiding van de veranderde militaire situatie in Duitsland. Hij benoemde daarbij ervaren
officieren zoals Quaitta. Lodewijk zette een groot deel van zijn leger in het najaar van 1806
in  bij  de  acties  in  het  westen  en  noorden  van  Duitsland.  Deze  verzwakking  van  de
verdediging van Nederland probeerde Lodewijk eind september (circulaire van 22 en 24
september) te compenseren met een aantal maatregelen. Er kwam een strengere controle op
deserteurs en een actieve werving van vrijwilligers. Jongeren in de wees- en armenhuizen
werden geregistreerd en opgeroepen. Tevens voerde hij een gewapende burgermacht in.618 

Lodewijk maakte het soldatenvak aantrekkelijker door enkele arbeidsomstandigheden te
verbeteren. Een aantal kosten kwam voortaan niet meer voor rekening van de soldaat. In de
eerste  plaats  hoefde  deze  zijn  geneeskundige  verzorging niet  meer  zelf  te  betalen.  De
kosten voor onderhoud van de zware wachtjassen, die de soldaat tijdens het wachtlopen
droeg, kwamen ten laste van het Rijk. Voor fournituren en logies werden in het vervolg
vergoedingen gegeven. Daar stond tegenover dat soldij vanaf 1807 niet meer per dag, maar

613 Woestenberg 1807, V-XX.
614 Amersfoort 1988. Zie ook deel III en IV, waar in de paragraaf over de financiën beschreven wordt hoe 

deze regelingen rechtstreeks invloed hadden op het regiment.
615 Gabriëls 2003, 143-179, 160. Zie bijlage II.1 voor een kostenoverzicht en de wisselende sterkte van het 

Staatse, Bataafse en Hollandse leger.
616 Kroon 2012, 34, 35, 42-45.
617 Neut  1990, 119-150 (124).
618 Joor 2000, 285, 286.
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slechts eenmaal per week werd uitgekeerd.  In het hospitaal opgenomen onderofficieren
ontvingen geen soldij meer, maar een vergoeding van twee stuivers per dag. In 1807 werd
het kazernereglement herzien, waarbij regels omtrent huisvesting van de soldaat opnieuw
werden  vastgesteld.  Onderofficieren  en  soldaten  waren  gewend  om dagelijks  brood  te
krijgen. Vanaf 1807 ontvingen zij  anderhalve stuiver per dag om brood te kopen in de
opgerichte  korpsbakkerijen.  Bij  elk  regiment  werden  twee  onderofficieren  roulerend
benoemd  als  onderwijzer  om  soldaten  lezen,  schrijven  en  rekenen  te  leren.  Voor
onderofficieren was het eeuwenlang bijna onmogelijk om een officiersrang te verkrijgen.
Meritocratie was in het Franse leger vanzelfsprekender dan in het Nederlandse leger ten
tijde van de aanstelling van koning Lodewijk. In 1807 bepaalde hij dan ook dat een derde
van  vacante  luitenantsplaatsen  voor  onderofficieren  bestemd  moesten  zijn.  De
onderofficieren,  die  daarvoor  werden  voorgedragen,  moesten  minstens  vier  jaar  dienst
gedaan  hebben,  waarvan  twee  jaar  als  onderofficier.  Bij  zijn  bevordering  tot  luitenant
ontving de voormalige onderofficier  bovenop zijn  soldij  een eenmalige gratificatie  van
honderdtwintig gulden.619

De aanstelling van Lodewijk als koning van Holland vergrootte de Franse invloed in het
Nederlandse leger  ook in  personeel  opzicht.  Lodewijk vroeg een  aantal  adjudanten  en
hoffunctionarissen  om mee  te  gaan  naar  Nederland.  Zes  van  de  tussen  1806 en  1808
benoemde adjudanten waren van Nederlandse afkomst,  vijf  van Franse.620 Van deze elf
adjudanten van Lodewijk werden er twee van Franse afkomst aangesteld als commandant
bij het 3e regiment jagers/ 33e  légère. Kolonel L.J.X. Vézier was in 1806 adjudant van
koning Lodewijk en kwam evenals Lodewijk van het Franse 5e regiment dragonders Op 8
december 1807 ontving Vézier zijn aanstelling als commandant van het 3e regiment jagers
waar  hij  de  Nederlandse  kolonel  Kuhlewein  verving.621 Op  23 december  arriveerde  te
Deventer de adjudant van de koning Vézier die tot nieuwe kolonel bij het regiment was
benoemd. De kolonel ging onmiddellijk bij het depot langs en liet het aantreden om het te
kunnen beoordelen.622 Vézier diende tot 23 maart 1808 en werd opgevolgd door kolonel
Cort  Heijligers  die  van de garde kwam.623 Na de benoeming van Cort  Heijligers op 9
augustus 1809 tot (brigade)generaal-majoor stelde koning Lodewijk kolonel Vézier weer
aan tot commandant van het regiment jagers. De Nederlandse kolonel H.P. Everts volgde
hem op 7 april 1810 op en Vézier vertrok op 11 april 1810 naar de 3e en 4e compagnie
lijfwacht te voet.624

Majoor H.J.B. de Margerije werd eveneens in 1806 benoemd tot adjudant van de koning
en was evenals Vézier afkomstig van het 5e regiment dragonders. In september 1810 werd
De Margerije in de rang van kolonel benoemd tot commandant van het 33e légère waar hij
de bij de Fransen in ongenade gevallen Nederlandse kolonel Behr verving.625 Tijdens de
slag  bij  Krasnoi  op  17  november  1812  raakte  kolonel  De  Margerije  in  Russische
krijgsgevangenschap  waarna  in  het  voorjaar  van  1813  de  Franse  kolonel  Baillif  als
commandant over het nieuw te vormen regiment wordt aangesteld. Het regiment jagers
heeft tussen eind 1806 tot de opname van het regiment in het Franse leger medio 1810 in
totaal twaalf maanden onder Frans commando gestaan.
619 Bevaart 2001, 51-54.
620 Gabriëls 2006, 234.
621 Ook geschreven als Viezier, Verzier, Avisard. NL-HaNA,2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 25; Pawly 2008, 
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Bij  de uitoefening van zijn werk als  koning, met  name het  militaire  deel  daar  van,
ondervond  Lodewijk  veel  last  van  de  druk  die  Napoleon  op  hem  uitoefende.  Toen
Napoleon een nieuwe oorlog begon in Duitsland moest Nederland diens legers afschermen
vanuit  het  westen.  Lodewijk  verdeelde  zijn  leger  in  twee  korpsen.  Met  15.000  man
marcheerde hij naar Wesel terwijl het andere korps voorlopig nog in het militair kamp bij
Zeist bleef. Lodewijk werd op 7 oktober 1806 opperbevelhebber van het noorderleger in
Duitsland dat  tijdens zijn opmars in Noord-Duitsland begin november 1806 de vesting
Hamelen belegerde. Napoleon wilde dat elke brigade verdeeld was in een Nederlands en
Frans deel en dat de brigade onder bevel stond van een Franse generaal, dit tegen de zin
van  Lodewijk.  Een  competentiestrijd  met  de  Franse  opperbevelhebbers  maakte  dat
Lodewijk op 13 november 1806 het leger te velde verliet en met zijn garde terugkeerde
naar Den Haag.626

De Franse minister van Oorlog Clarke en aartskanselier Cambacérès wezen Lodewijk
begin augustus 1809 aan als opperbevelhebber, op grond van diens militaire deskundigheid
en bij  afwezigheid van Napoleon,  hoewel  Lodewijks voorkeur  uitging naar een Franse
maarschalk. Hij nam op 15 augustus 1809 bij Zandvliet een parade af van 13.000 man
troepen,  waar  het  regiment  jagers  ook bij  aanwezig was en dat  was gelijk  zijn  laatste
optreden na vier dagen als opperbevelhebber. Napoleon had een dag eerder maarschalk
Bernadotte  aangesteld  als  opperbevelhebber.  Lodewijk  ervoer  de  handelwijze  van  zijn
broer  als  beledigend.627 Maar  hij  was  tegelijk  ook  opgelucht  omdat  het  buitengewoon
moeilijk  bleek  de  Franse  en  Nederlandse  opperbevelhebbers  op  één  lijn  te  krijgen.
Lodewijk  verlegde  zijn  aandacht  naar  de  verdediging  van  Nederland  met  maarschalk
Dumonceau als opperbevelhebber.628 Het mocht niet baten, Napoleon nam Nederland in
1810 stukje bij beetje in en zette zijn broer daar eenvoudig mee opzij. Die bestuurlijke
wisseling had voor het jagerregiment grote gevolgen.

Napoleons soldaten

De soldaten van het 1e regiment jagers die in 1810 overgingen naar het Franse 33e légère
waren  Nederlandse  vrijwilligers.  Zij  dienden  onder  Lodewijk  Napoleon,  onder
Schimmelpenninck,  onder  Bataafse  besturen  en  sommigen  hadden  ook  nog  onder  de
stadhouder gediend. Al deze soldaten moesten in juli  1810 de eed van getrouwheid en
gehoorzaamheid  zweren  aan  de  Franse  keizer,  de  Franse  bevelen  leren  en  zij  zagen
vervolgens veel veranderen toen het regiment in het Franse leger werd opgenomen. Zij
werden Napoleons soldaten. 

John Stephenson, adjudant bij het 1e bataljon, schreef in zijn dagboek hoe die overgang
bij het jagerregiment plaats vond. Het jagerregiment had begin juli 1810 de bewaking langs
de Oost-Friese kust overgenomen van Franse troepen en verbleef deels te Emden. Op 23
juli 1810 'heeft het Regiment last bekomen, om de fransche cocarde voor de hollandsche te
verwisselen. Op 26 juli 1810 was het geheele Batt.on in groote tenue, op de groote markt
vereenigt. Hier wierden de officieren afgezondert en aan het Logement van den generaal
Vevier gekoomen, nam hun ZijnEd. op een vrij algemeene manier den Eed af, te kennen
geevende  dit  eene  loutere  formaliteit  was,  de  Trouppes  reeds  ingedeelt  zijnde,  en  de
cocarde  der  fransche  natie  dragende.-  vervolgens  wierd  de  manschappen  naar  het
exercitie veld geleid en aldaar meede den eed doen afleggen.- wordende op het terrain
zelve onthaald op bier, jenever, brood en kaas; aan de heeren officieren was op de klub een

626 Van der Hoeven 1994, 25,26.
627 Uitterhoeve 2009, 177-198.
628 Sypesteyn 1852, 64-67. Naar Frans voorbeeld stelde Lodewijk de rang van maarschalk in: Dumonceau en

admiraal VerHuell kregen die rang.
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collation aangeboden. Vijf compagnieën die 's morgens in alle vroegte naar Emden waren
gekomen, vertrokken tegen de avond weer naar hun posten bij Mariënhaven, Leer en Rijp.
Twee compagnieën bleven te Emden. Luitenant-kolonel Schuurman en kapitein-adjudant-
majoor Stephenson vertrokken dezelfde avond naar Wittmund waar nog vier compagnieën
gelegerd  waren.  Op  27  juli,  na  aankomst  van  de  brigadegeneraal,  'wierden  de  vier
kompagnien van het Batt.on onder de wapens getrokken en naar voor denzelven de revue
te hebben gepasseerdt, op het terein onder den eed genoomen. […] 1 september heeft het
Regiment het No 33 Ligte Infanterie moeten aanneemen.629

Bij décrèt Impériale van 18 augustus 1810 was het 33eme Régiment d'Infanterie Légère
voor  de  tweede  maal  opgericht.630 Daarin  werden  de  twee  jagerbataljons  van  het  1e
regiment  jagers  en  het  1e  bataljon  van  het  6e  regiment  linie-infanterie  opgenomen.
Inventarisatie van de precieze sterkte van het regiment vond op 3 oktober 1810 plaats met
de  inschrijving  in  het  stamboek  van 2752 soldaten  van het  1e  regiment  jagers  en  het
bataljon van het 6e regiment linie-infanterie.631 Velen zouden nog volgen. De Raad van
Administratie van het 3e regiment jagers had veel werk met het omzetten en in elkaar
passen van de administratie van anderhalf Nederlands regiment naar een Frans regiment.
Dat de administratie van het regiment onvoorbereid was op zo'n reorganisatie en de Franse
voertaal, blijkt uit verslagen van generaal Durutte.632 Er werd een zwaar beroep gedaan op
Stephenson en andere van de garde afkomstige officieren die administratie en instructie
wél kenden en het Frans beheersten, onder meer om ervoor te zorgen dat de manschappen
in het Frans gegeven orders begrepen.633

De inlijving  van  9  juli  1810 betekende  dat  het  Nederlandse  leger  als  afzonderlijke
organisatie verdween en opgenomen werd in een kleiner aantal, maar veel grotere Franse
regimenten.  Een  aantal  Nederlandse  officieren  werd  door  Franse  vervangen:  twee
bataljonchefs, zes kapiteins, tien luitenants en vijf onderluitenants. De opzet was een derde
tot de helft van de Nederlandse officieren door Franse te vervangen maar dat was, zoals in
hoofdstuk  3  zal  blijken,  niet  overal  haalbaar.634 Sabron verklaarde  de  verplaatsing  van
officieren  vanuit  een  vermeend  wantrouwen  dat  Napoleon  zou  koesteren  jegens
Nederlandse  officieren  als  aanvoerders  van  Nederlandse  soldaten,  waarmee  hij  'de
samensmelting van de ongelijksoortige bestanddeelen der nieuwe regimenten op deze wijze
hoopte te bevorderen'.635 In Napoleons machtsorde was er in het algemeen geen ruimte
voor een exclusief  overwicht van Nederlandse officieren in  zijn Franse regimenten.  Er
waren echter diverse redenen, bij sommige officieren zelfs meer dan één reden, om een
deel van het kader te vervangen. En zo er al een vooroordeel jegens enkele Nederlandse
officieren  bestond,  dan  leek  dat  niet  van  Napoleon  te  komen,  maar  van  de
regimentscommandant kolonel De Margerije, divisiegeneraal Durutte waar de jagers onder
vielen, en vanaf 1811 ook maarschalk Davout.636

629 Stephenson 1825, I: 97.
630 Al in 1808 was het regiment opgericht ter versterking van Napoleons armee te Spanje en na een korte tijd 

wegens een gebrek aan soldaten weer opgeheven. In de Hollandsche kranten werden de wijzigingen in de 
armee gepubliceerd, zoals te Zwolle: ‘Zwolsche Courant, Dingsdag den 28 Augustus 1810, no. 69: 
Decreet van 18 aug. m.b.t. 'inlyving Hollandsche regimenten.’ Artikel 1 vermeldt onder andere: ‘33RLI 
zal uit 4 bataillons gaan bestaan, elk uit 6 kompagnien.’

631 SHAT, 22 Yc 234 tot en met 237; SHAT Xb 622, brief van 3 okt. 1810, Chuffart aan de MvO. 
632 Generaal Pierre François Joseph Durutte (1767-1827); Zwitzer 1995, 13-51.
633 Stephenson 1825, I: 99 – nov. 1810.
634 Amersfoort 1988; Schneider 1898, 14. Een deel van het overschot aan musici diende voortaan als gewoon

soldaat in het nieuw gevormde regiment. NL-HaNA, 2.01.01.08, Prins-Stedehouder, inv. nr. 39.
635 Sabron 1910, 6. Verplaatsingen van officieren waren er bij alle voorheen Nederlandse regimenten met 

uitzondering van een garde regiment. Daar bleven alle officieren bij het regiment.
636 NL-HaNA, 2.01.01.08, Prins-Stedehouder, inv. nr. 39. Zie bijlage II.10  voor een overzicht van 

overgeplaatste officieren.
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Wanneer  generaal  Durutte,  tijdens  het  persoonlijk  gesprek  dat  hij  voerde  met  elke
officier,  de  indruk  kreeg  dat  een  officier  de  Fransen  niet  zo  mocht,  dan  lag  hun
overplaatsing voor de hand. Met name kolonel Behr, majoor Van Berenstein, kapitein Smit,
luitenant Van Gorkum ('le plus prononcé contre les francais') kwamen in principe voor
overplaatsing  in  aanmerking,  tenzij  zij  van  groot  voordeel  waren  voor  het  regiment.
Kolonel De Margerije deed een aanbeveling om Van Gorkum en luitenant Eliot van de
artilleriecompagnie deel te laten nemen aan een expeditie naar Oost-Indië onder bevel van
generaal Jansens, maar dat verzoek werd niet gehonoreerd.637 Van Berenstein, Van Gorkum
en enkele anderen bleven uiteindelijk toch bij het regiment. Bataljonscommandanten Van
Ommeren  en  Everts  werden  wel  overgeplaatst  omdat  zij  al  maanden  niet  waren
overgeplaatst  en  omdat  ze  kinderen  hadden.  Divisiegeneraal  Durutte  vond  hun
overplaatsing noodzakelijk, maar betreurde het tegelijk omdat zulke goede officieren niet
makkelijk gevonden worden.638

Één officier staat niet op de lijst van over te plaatsen officieren en dat is kolonel Behr.
Hij nam korte tijd waar tot kolonel De Margerije zich als benoemd commandant over het
33e  légère bij  het  regiment  voegde,  waardoor  er  één  kolonel  te  veel  was.  Van het  6e
regiment linie-infanterie was Behr met één bataljon bij het 33e  légère geplaatst. Hij had
een uitstekende staat van dienst in het Nederlandse leger.639 Nog tijdens de organisatie van
het 33e légère schreef Regnault op 14 oktober 1810 aan Lebrun: 'Mr. Le Colonel Behr est
une maivaise tête, remnant, Bavard, et n'aiment ni L'Empereur ni les francaise, je l'ai déja
signalé a Votre Excellence lors de mon entrée dans le Brabant son Régiment, le 6e, a
d'ailleurs subi l'incorporation. Je vais provisoirement lui donner un Commandement de
place, jusqu'à ceque Votre Excellence m'ait fait connaitre ses intentions à son sujet. Het
advies van Lebrun was om Behr maar buiten Nederland te plaatsen, Napels werd genoemd.
Behr werd benoemd tot voorlopige commandant van Deventer.640 Bij besluit van 23 januari
1811 werd Behr benoemd tot Adjudant Commandant à l'Armée en Naples.641 Op 2 februari
1811 verzocht Behr Lebrun om verlof: 'Depuis trois mois me trouvant par l'incorporation
de mon Regiment a la Suite du 33me infanterie Legere & placé par S:E: le Duc de Reggio
pour faire les fonctions de Commandant d'armes provisoire à Deventer. Je vous sollicite a
vouloir m'accorder un Congé de deux mois pour vaquer a des affairs urgentes a Paris'.642

Enkele  andere  officieren,  die  op  zich  een  goede staat  van dienst  hadden bij  het  1e
regiment  jagers  of  het  6e  regiment  linie-infanterie,  werden  nu  opnieuw  gewogen.
Kwartiermeester  Stubenrauch  was  sergeant,  maar  moest  voor  zijn  functie  de  rang van
onderluitenant hebben. In maart 1811 werd hij tot kapitein-kwartiermeester  en trésoreri
benoemd. Zijn beoordeling luidde: 'très mal, et on a proposé meme à son remplacement'.
Hij bleef ondanks herhaalde slechte beoordelingen (incapable) bij het depot, ook te Givet
en  bracht  het  te  Hamburg  tot  bataljonscommandant.  Luitenant  De  Rooij  werd  als
'mauvaise conduite  et  incorrigible'  beschouwd.  Bij  de keizer  werd geadviseerd hem te
ontslaan. Kapitein Jean Charles Reinbard Schooren: 'C'est le plus mauvais officier que je
connaise, il n'a ni bonneur ni conduite en rien, et il est très etonnant qu'un sujet pareil ait
pu s'élever au grade qu'il a; sa conduite morale et physique, on ne peut plus mal'. Kapitein
637 SHAT Xb 622, brief 18 feb. 1811. Margerije aan Durutte.
638 SHAT Xb 622, Groningen 28 maart 1811, brief Durutte aan de MvO Duc de Feltre.
639 Molhuysen en Blok 1914, deel 3, Behr. In 1798 werd Behr als 2e luitenant bij het 3e bataljon jagers was 

aangesteld. In 1799 werd hij tot kapitein bevorderd wegens moedig gedrag tijdens gevechten bij 
Schoorldam. Onder Dumonceau maakte hij de veldtocht bij Ulm in 1806 mee. Op 1 aug. 1808 werd Behr 
benoemd tot kolonel commandant van het 6e regiment linie-infanterie. Hij leidde de expeditie tegen het 
eiland Rügen en hielp onder Gratien Stralsund innemen. In 1810 diende hij onder Dumonceau in Zeeland.

640 SHAT Xb 622, brieven 14 okt. 1810 en 9 feb.1811, Durutte aan Lebrun.
641 SHAT Xb 622, Note pour le bureau de l'Infanterie, ongedateerde besluitenlijst. De besluiten zijn wel 

gedateerd. 
642 SHAT Xb 622, brief 2 feb. 1811, Behr aan Lebrun.
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Maussade meldt nog over kapitein Schooren: '...infâmes de tout genre […] manger le prêt
des soldats de sa Compagnie, au point que les soldats en etaient mécontent, et que le
colonel devait ordonner de doubles prêts. Il est en prison et j'espère qu'il sera renvoyé'.
Kapitein Hamer werd beschouwd als kwaadspreker en een middelmatig officier. Kapitein
Schouten  een  intrigant.  Luitenant  Van  Lawick  lag  in  het  militair  hospitaal  te  Leiden.
Luitenant De Rooij had een reprimande van de minister van Oorlog op zijn conduite staan,
een 'mauvais sujet'. Naar onderluitenants De Koning en d'Achard werd onderzoek gedaan
omdat zij tussen 1799 tot 1807 in Engelse dienst waren. Ook bij luitenant-adjudant-majoor
John Irish'  Stephenson werd  stilgestaan.  Deze  stiefzoon  van  generaal  Chassé  was  van
Engelse afkomst. Durutte overwoog Stephenson over te plaatsen naar het 22e  légère te
Napels.  Maar  hij  diende prima in het  regiment  en  zou er  bij  overplaatsing in  rang en
inkomen (hij verdiende 900 francs per jaar) erg op achteruit gaan. Dat wilde Durutte niet.
Op 9 februari 1811 werd hij bevorderd tot de rang van kapitein.643 In vijf gevallen leek
iemand geschikt voor een functie, maar dan bleek taal een probleem, zoals in het geval van
kapiteins  Evers,  Wolf  van  Westerode  en  Van  Straaten,  luitenant  Badings  en  luitenant
Wagner, die allen het Frans onvoldoende beheersten.644 Daar stond tegenover dat kolonel
De Margerije het Nederlands slecht beheerste.645 Enkele officieren werden om hun te hoge
leeftijd uit het regiment gehaald.

Er bleven al met al op papier 60 Nederlandse officieren bij het regiment, 23 stonden op
de nominatie om verplaatst te worden en er waren 15 vacatures. In de loop van het voorjaar
van 1811 bleek de helft van de officieren van de overplaatsingslijst toch bij het 33e légère
te dienen. Het aantal overplaatsingen viel in de praktijk dus lager uit dan aanvankelijk was
voorgenomen.646

De samenvoeging verliep op het personele vlak dus niet geheel zonder strubbelingen en
veroorzaakte onrust, niet alleen bij de officieren. Generaal Durutte maakte melding van de
onrust  in  het  regiment  aan  prins-stedehouder  Lebrun.  Er  waren  grote  administratieve
problemen  en  soldaten  vertoonden  gedrag  onverenigbaar  met  de  militaire  discipline.
Durutte schreef te Groningen op 20 januari 1811: […] 'Je prie Votre Altesse de me faire
savoir si je vois à l'avenir renvoyer à sa pour suite les delits commis par les militaires ex
hollandais, et si à sa requisition je dois convoquer les conseil de guerre dont il demandera
la convocation pour juger les affaires dont l'instruction a été commencée avant le 1er
Janvier. Parmis ces affaires il en reste une que je crois à propos d'arrêter parceque'elle est
contraire  à  nos  principes  de  discipline:  ce  sont  deux  soldats  musicien  qui  se  sont
constituér prisonnier pour pour suivre leur Colonel dont ils prétendent avoir à se plaindre.
Je parait qu'ils ont été poussér à cette démarche par le rapporteur lui même'.647

Er waren meer excessen, waarbij het in een geval zo uit de hand liep dat er een dodelijk
slachtoffer viel. ´Le 4 [maart 1811], il y a eu un attroupement léger à Groningue et qui n'a
duré que quelques heures´. Een Nederlandse soldaat van het 23e regiment linie-infanterie,
onder  invloed  van  wijn,  werd  door  kinderen  beledigd.  De  soldaat  achtervolgde  hen
wankelend. Een burger nam het voor de kinderen op en enkele andere burgers steunden
hem. Passerende douaniers voorkwamen dat de militair mishandeld werd. Op de onrust
kwam  een  aanzienlijke  hoeveelheid  'de  peuple' af.  Generaal  Gayton  ging  naar  de
burgemeester en zei dat hij het opstootje moest beëindigen. De generaal merkte op dat de
burgers op het hoogtepunt van de rel bij herhaling niet naar de burgemeester luisterden. De
dronken soldaat werd gearresteerd en aan de civiele politie overgedragen. 'En même temps
il  éxistait  une  rixe  entre  le  bataillon  du  33e  regiment  qui  est  à  Groningue  et  les
643 SHAT Xb 622, Etat des adjudants majors 9 feb. 1811; overplaatsingsvoorstel van Durutte maart 1811.
644 SHAT Xb 622, Etat nominatif 6 maart 1811, van officieren van het 33e légère die overgeplaatst worden.
645 SHAT Xb 622, brief 19 maart 1811, Durutte aan de MvO.
646 Zie bijlage II.10 voor officierenoverzichten en de overplaatsingen.
647 NL-HaNA, 2.01.01.08, Prins-Stedehouder, inv. nr. 39.

148



compagnies du 2e régiment qui y sont en garnison: Un soldat du 33e s'était battu en dure
le 3de ce mois avec un soldat du 2e régiment, et le premier a été tué. Le lendemain une
vingtaine  de  soldats  du  33e  regiment  ont  assailllé  quelque  soldats  du  2e  ce  qui  a
occassioné beaucoup d'agitation dans la caserne des troupes francaises. Les Chefs s y sont
rendus, les troupes ont été consignéer, et la tranquilité s'est rétablie.' 648

Vanaf het voorjaar van 1811 werd het regiment aangevuld met dienstplichtigen. Welten
beschrijft  niet  alleen  hoe  Napoleon bij  zijn  aantreden als  staatshoofd  een  nieuwe weg
insloeg,  ook  brengt  hij  aan  de  hand  van  indringende  persoonlijke  beschrijvingen  de
kinderziektes  van  de  conscriptie  in  beeld.649 Het  systeem werd  niet  omarmd  door  de
bevolking,  integendeel.  Met  een  amnestieregeling  voor  dienstweigeraars  van  oude
lichtingen en een vrijstelling voor een aantal conscrits probeerde Napoleon een andere toon
te  zetten.  Uit  de  toekenningen  van  conscrits  aan  het  33e  légère blijkt  dat  zij  per
departement werden toegekend. Dat was bij andere regimenten ook het geval. Napoleon
koos daar voor uit  sociale overwegingen opdat de individuele  conscrit  zich beter in de
groep thuis zou voelen.

Voor afgekeurde conscrits werden dienstplichtigen met een hoger nummer opgeroepen
om toch het gewenste aantal te halen. De afgekeurde conscrits moesten de staat betalen,
indemniteit  van réforme,  afhankelijk  van inkomen en vermogen van de betrokkene en
diens familie. Typerend voor het systeem was dat afkeuring, weerspannigheid en desertie
niet alleen het betrokken individu aangerekend werd, maar ook diens familie van herkomst
door middel van financiële sancties. Voor de conscrit die over geld beschikte, bestond de
mogelijkheid om zijn lage nummer met een welwillende te wisselen of af te kopen voor
een hoger nummer. Of hij kon een plaatsvervanger proberen te vinden. Bij contract werden
daarover  afspraken vastgelegd. Geen enkele conscrit  ontkwam uiteindelijk aan de fijne
mazen van het net. Dat kwam mede door de verbeteringen die Napoleon doorvoerde bij het
bestuurlijk apparaat. Tegen de tijd dat de invoering van de conscriptie in Nederland in 1811
een feit was, waren de kinderziektes er aardig uit. De conscriptie was in Frankrijk immers
al  in  1798 ingevoerd  en  door  de  jaren  heen werden  de  punten  die  verbeterd  moesten
worden duidelijk. Napoleon was in die zin veel meer tijd gegund dan koning Lodewijk met
zijn  'systema'. Bovendien verkeerde Lodewijk in een veel afhankelijker positie dan zijn
hooggeplaatste broer.

Aan het succes als werkend systeem van de conscriptie droeg niet alleen de veranderde
internationale politieke/ militaire situatie bij, maar ook de ruimte die de conscriptie bood
om, tot op zekere hoogte en voor zover de financiële draagkracht van de betrokkenen dat
toeliet,  zijn  positie  te  veranderen  (nummerwisseling  en  plaatsvervanging)  en  niet  te
vergeten repressie en intimidatie.650 Het systeem van de conscriptie werd in de loop der
jaren  steeds  meer  geperfectioneerd.  Een  netwerk  van  kleinschalige  gendarmebrigades
bracht dienstplichtontduikers op, waarna krijgsraden een oordeel over ze uitspraken. Tot
duidelijk was bij welk onderdeel ze hoorden, werden de conscrits in Dépôts des conscrits
ondergebracht.  Weerspannige  conscrits  werden  ingelijfd  bij  speciale  regimenten  op  de
eilanden en te Wesel en Straatsburg. Deserteerde een soldaat toch dan wist  hij  dat zijn
familie daar financieel zwaar op werd aangesproken.651 Niettemin  vond het ongenoegen
van de burgerij over de dienstplicht een aantal malen een uitweg in schermutselingen.652

Joor  signaleerde  dat  de  protesten  tegen  de  conscriptie  in  de  periode  1811-1813  flink

648 NL-HaNA, 2.01.12, Binnenlandse Zaken, inv. nr. 991, map 13.
649 Welten 2007, 202-231.
650 Welten 2007, 230, 231.
651 Uittrekzel ten behoeve van de conscrits ... (1812).
652 Joor 2000, 283-317. In de periode 1806/1810 beperkte de onrust zich vooral tot de plannen en realisatie 

van de opname van wees- en armenjongens bij het leger. NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1122, 
relatieven 1-9 aug. 1809; Krayenhoff blz. 24.
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toenamen, niet alleen in aantal, maar ook in hevigheid. Veel vaker dan in de periode 1806-
1810 was er daarbij sprake van een heus oproer. In de jaren 1806, 1807 en 1808 lag het
aantal door hem gedocumenteerde protesten rond de tien om in 1809 en 1810 op te lopen
tot ruim 20 incidenten. In de jaren 1811, 1812 en 1813 waren er 41, 31 respectievelijk 58
incidenten.653

De rekrutering in het departement Friesland verliep in het voorjaar van 1811 rustig, op
twee incidenten na te Harlingen en Holwerd.  Nergens had generaal Pierre Devaux een
gehoorzamer en gedweeër bevolking aangetroffen dan in Friesland. Sommige officieren
mopperden bij de toekenning van Friese conscrits aan het 33e  légère, zoals majoor van
Berenstein, die verklaarde  'dat de conscrits uit dat departement niet zoo flink waren, als
die uit de andere departementen afkomstig'.654

Hoewel het 33e légère slechts tot het voorjaar van 1811 binnen de landgrenzen verbleef
(Oost-Friesland hoorde in die tijd ook tot het koninkrijk) kreeg het regiment functioneel op
twee  manieren  te  maken  met  de  onrust  rond  de  conscriptie  door  het  verlenen  van
assistentie  bij  de  trekkingen  en  door  het  begeleiden  van  transporten  réfractaires.
Detachementen van het regiment werden actief ingezet om te assisteren bij de trekkingen.
Vijftig jagers werden op 3 april 1811 naar Leer gestuurd om te assisteren bij de trekking
voor  de  marine.  Op  17  mei  1811  om  vijf  uur  in  de  morgen  moest  met  spoed  een
detachement van 90 man onder bevel van 2e luitenant Bouwensch naar Hatzhusen om de
onrust onder de bevolking te onderdrukken die door de conscriptie waren veroorzaakt.655

De conscriptie en het snelle vertrek van de mannen zorgde voor veel onrust. Met name
maires en predikanten op het platteland werkten niet mee aan de conscriptie waardoor er
enkele  ordeverstoringen  optraden.  Het  stilvallen  van  de  handel,  het  vervangen  van  de
Nederlandse vlag door de Franse, de conscriptie, het waren allemaal maatregelen die de
bevolking niet pro-Frans maakte.656 

Aan dienstweigeraars  werd  niet  zelden  actief  hulp  verleend.657 Burgers,  al  dan  niet
familie, beïnvloedden de soldaten en hun motivatie om te deserteren. En als ze hun thuis
bereikten,  konden ze  vaak langere  tijd  ongestoord  rondlopen.658 Dumonceau beklaagde
zich  al  over  deze  vrijblijvendheid  in  de  periode  1806-1810  toen  het  leger  nog  een
vrijwilligersleger  was,  maar  de  invoering  van  de  conscriptie  en  de  daaraan  verbonden
sancties  sloot  dit  fenomeen zeker  niet  uit.659 Tijdens de periode 1811-1814 kwamen er
slechts  110 vrijwilligers  bij  het  33e  légère.  Werving  van  vrijwilligers  had  begin  1811
plaatsgemaakt  voor  conscriptie,  vrijwilligheid  voor  dwang.  De  conscriptie  werkte  als
systeem, maar was het volk er beter mee af? De desertiecijfers veranderden er niet door en
achter de geringe toetreding van vrijwilligers ging ook een burgerlijk ongenoegen schuil
dat al vanaf het begin van de invoering van de conscriptie gesignaleerd kon worden.660

653 Joor 2000, 794-807.
654 NL-HaNA, 2.01.01.08, Prins-Stedehouder, inv. nr. 39, Durutte aan Lebrun 10 april 1811; Gijsberti 

Hodenpijl 1912, 134-137; Joor 2000, 799, 800.
655 Stephenson 1825, I: 103, 104; NL-HaNA, 2.01.01.08, Prins-Stedehouder, inv. nr. 39, Durutte aan Lebrun 

10 april 1811. Naast het bestrijden van onrust waarmee de uitvoering van de conscriptie gepaard ging 
werden detachementen van het regiment in Oost-Friesland ingezet bij het begeleiden van transporten 
réfractaires. RAO, toegang 20.1, inv. nrs. 116, 588, 6963, 6964.

656 Gijsberti Hodenpijl 1912, 134-137.
657 Joor 2000, 320, 321.
658 SALD, OA Zevenaar, inv. nr. 128.II, stukken over deserteurs vóór 1816, verbaal van de Landdrost 

woensdag 21 juni 1809.
659 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 25, brief 29 juli 1807.
660 Welten 2007, 203; Bonaparte 1820, I: 181; Wichers 1892, 58. Koning Lodewijk had het Nederlandse volk

goed aangevoeld en geen dienstplicht ingesteld.
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Hoofdstuk 2 De instroom van vrijwilligers 1806-1810

De rekrutering

Het  leger  was  altijd  op  zoek  naar  welwillende,  gezonde  en  goede  instromers  om  de
uitstroom vanwege leeftijd, ziekte, overlijden, desertie en ongeschiktheid voor de dienst te
compenseren. Tot de maatregelen die koning Lodewijk nam om het landleger te versterken,
behoorde het opzetten van een wervingssysteem. Daarvoor werd eind 1806 te Gorinchem
de binnenlandse werving opgezet en in Nijmegen de buitenlandse. De regimenten wierven
zelf ook onder de burgers tijdens marsen, korte verblijven in (garnizoens)steden en dorpen.
Wegens  een  tekort  aan  goede manschappen werd  tussen  regimenten  onderling  ook bij
voortduring geschoven met mankracht, een soort interne werving van de armee.

De binnenlandse en buitenlandse werving werd opgezet door ervaren officieren, die hun
kwaliteiten en hun inzet voor de  armee hadden bewezen. Zij waren vaak over meerdere
generaties  intensief  met  de  armee verbonden  en  behoorden  tot  families  zoals  Du  Rij,
Quaita, Ampt en Rittner. Generaal-majoor Du Rij werd op 24 september 1806 benoemd tot
directeur van de nationale werving en kolonel Ampt tot  onderdirecteur.  Zij  stelden een
degelijk team van wervingsofficieren samen dat in het depot te Gorinchem direct aan de
slag ging en tegelijk in den lande de werving opzette. 661

De binnenlandse  werving  kreeg  als  taak  mannen  te  werven  onder  de  bevolking,  te
inventariseren hoeveel jongens in de wees- en armenhuizen men kon werven en deserteurs
op te sporen en weer in dienst te nemen. Rekruten verzamelden bij het wervingsdepot te
Gorinchem om ze te kleden en voor te bereiden voor dienst bij de regimenten. Gedurende
de tijd dat zij bij het wervingsdepot verbleven werd gekeken hoe de gezondheid van de
mannen  was.  Zieke  soldaten  die  leden  aan  'longtering' of  'bloedspuwing' kregen
onmiddellijk ontslag. Wanneer naam, leeftijd of herkomst van een rekruut niet duidelijk
was, werd een antecedentenonderzoek gedaan. Het verblijf bij het wervingsdepot duurde
hooguit enkele weken.

Bij het wervingsdepot te Gorinchem werden onderofficieren aangesteld die gepokt en
gemazeld waren door een lange en vaak indrukwekkende staat van dienst. Een van hen was
sergeant Frederic Aschauwer.662 Hij kwam uit Waldeck waar hij in 1759 geboren was. Op
z'n twintigste trad hij in Nederlandse dienst als soldaat. Negen jaar later, in 1788 werd hij
bevorderd tot korporaal en in 1799 tot sergeant. In 1793/1794 maakte hij de campagnes
van Frankrijk in Brabant mee en het beleg van Breda. In 1802 was hij naar de 'Kaap in de
Oost'  verplaatst.  In 1805 liep hij  tijdens een landing van Engelsen een blessure aan de
linkerarm op. Aschauwer was niet de enige met een verwonding die bij de werving werd
geplaatst.  De  kroon  spande  sergeant  Johann  Christiaan  Rood.  In  1791  raakte  hij
geblesseerd aan de rechterarm, op 4 augustus 1793 aan het hoofd, op 13 augustus aan het
linkerbeen en  op  18 augustus  aan  het  rechterbeen.  In  1806 keerde  hij  naar  Nederland
terug.663 

In Nederlandse kranten kon men in november 1806 lezen dat Napoleon decreteerde dat
'in het gansche Ryk,  van vyf honderd Zielen,  vier Recruuten te ligten,  ten einde den 1
November dezes Jaars te beginnen, en dat den 1 January des aanstaanden Jaars, deze
ligting zal eindigen.' 664 Een deel van het Franse volk móest in dienst, maar in Nederland

661 NL-HaNA, 2.01.15, stamboeken, inv. nr. 293, nationale werving. In bijlage II.3 is een overzicht 
opgenomen van de samenstelling van de nationale werving.

662 NL-HaNA, 2.01.15, stamboeken, inv. nr. 294, buitenlandse werving. Hij werd nov. 1806 bij de 
buitenlandse werving geplaatst, okt. 1807 'gesupprimeerd'.

663 NL-HaNA, 2.01.15, stamboeken, inv. nr. 294, buitenlandse werving.
664 Leeuwarder Courant 26 nov. 1806, decreet van 30 aug. 1806.
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werd de burgers op basis van vrijwilligheid met nadruk verzocht dienst te nemen. Van de
werving  bestaat  geen  aparte  administratie  meer,  maar  uit  de  departementale  en
gemeentelijke archieven zijn de ontwikkelingen bij en van de werving redelijk te volgen.
Om succesvol te zijn vroeg de werving met tussenpozen landelijke aandacht, zoals eind
1806, in 1807, begin 1808 én vanaf augustus 1809. Gedeputeerde Staten verzochten op 24
september 1806 alle gemeentebesturen om de vrijwillige rekrutering voor het leger onder
de bevolking te enthousiasmeren, desertie zo veel mogelijk tegen te gaan en eventuele
deserteurs op te sporen en naar de dichtstbijzijnde militaire hoofdwacht te transporteren.
De  wervingsofficieren  reisden  rond  om  'Jonge  Lieden  uit  de  Gods-Wees-Arm-en
diergelijke Huizen te kunnen werven en om op de overbrenging der gevondene Deserteurs
en  in  den  dienst  genomene  personen  orders  te  stellen´. De  gemeentebesturen  werden
verzocht zoveel mogelijk assistentie en medewerking te verlenen. Al op 2 oktober 1806
kwamen uit het hele land berichten dat de haast wanhopige pogingen om jonge mannen te
werven, weinig animo opleverde.

De toon veranderde toen op 22 oktober 1806 het bericht rondging dat bij onvoldoende
aanmelding van vrijwilligers de kans groot was dat de conscriptie ingevoerd zou worden.
Het gebrek aan betrokkenheid kwam de toch al  kritieke toestand van het land niet  ten
goede en zodoende stond bovendien de onafhankelijkheid van het koninkrijk op het spel.665

Deze dreigingen hielpen niet, de animo voor vrijwillige dienst bleef in deze jaren beperkt
en kwalitatief beneden de maat.666 De minister van Oorlog deelde op 20 maart 1809 zijn
ongenoegen hierover met de landdrosten, die het doorgaven aan de gemeentebesturen. Hij
wees er nogmaals op dat er vanuit de bevolking altijd tegen een dienstplicht was geageerd,
dat koning Lodewijk daarmee bekend was en het respecteerde en daarom ook had beloofd
die  niet  in  te  voeren.  Daar  stond tegenover  dat  de mannelijke bevolking dan wel  zijn
verantwoordelijkheid moest nemen. 

Ten  aanzien  van  het  vrijwilligersleger  voerde  Lodewijk  verbeteringen  door  op  het
gebied van huisvesting en voeding. Ook werden er geen vernederende bestraffingen meer
toegepast. Er was daarom geen enkele reden meer voor de bevolking om de werving tegen
te werken, meende de regering. Desondanks vernam de minister dat er gemeentebesturen
waren die geen 'werfhuizen' duldden, behalve in de meest afgelegen en slechte buurten,
daar waar 'waar alleen de heffe des Volks zich verzamelt'. Gemeentebesturen behandelden
wervers  slecht.  Zij  mochten  hun  werk  ook  niet  uitoefenen  op  dagen  dat  er  'openlijke
vermakelijkheden' plaatsvonden. De dreiging van invoering van de conscriptie hing als een
zwaard van Damocles boven het volk als er niet spoedig resultaten werden geboekt.667

Het  kostte  een  stad  veel  geld  om  vrijwilligers  aan  te  trekken.  De  minister  van
Binnenlandse zaken stelde tijdens de werving van vrijwilligers in de nazomer van 1809 een
maximum van vijfenzeventig gulden per vrijwilliger. Een gemeente kreeg vier dukaten (21

665 ZA, gemeente Arnemuiden, ingekomen stukken 1806, extract uit register van resolutiën van de 
Gedeputeerde leden uit het Departementaal Bestuur van Zeeland; idem SALD, GA Doesburg en GA 
Zevenaar, ingekomen stukken 1806; Voor wat betreft vrijwilligers voor de verzorging van paarden te 
Delft – SA Deventer, uitgaande stukken 1806/1807. Begin nov. 1806 bleef het aantal vrijwilligers achter 
bij de vraag en deserteerden velen. Signalementen van deserteurs moesten door openbare publicatie 
bekendgemaakt worden. De hulp van de gemeentebesturen was daarbij onontbeerlijk.

666 Een voorbeeld: Op 2 en 16 okt. maakte de werving bekend dat de werving treinknechten en verzorgers 
voor paarden nodig had. De vergoeding bedroeg acht stuivers per dag en 'vrije Vivres'. Bovendien kregen 
zij bij aankomst in het depot een premie van één dukaat. De vrijwilligers moesten zich naar Delft begeven
en zich vervoegen bij commandant Rittner van het treinbataljon. Onder andere vanuit Deventer werden er
vrijwilligers naar Delft gestuurd. Per ommegaande kwamen zij weer terug naar Deventer omdat ze 
onbruikbaar personeel bleken te zijn. In 1808 werd het leger ingekrompen en viel het tekort aan 
vrijwilligers tijdelijk minder op.

667 ZA, gemeente Arnemuiden, inv. nr. 60, ingekomen stukken 1809-1810, brief MvO 15 maart, nr. 34.
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gulden) gecompenseerd en moest hogere bedragen uit eigen middelen betalen.668 Bovendien
bleek de organisatie van het depot te Gorinchem kostbaar: reis- en verblijfkosten voor de
wervers,  publicatiekosten in  kranten,  drukkosten  van pamfletten  en vergoedingen aan  de
rekruten. Met name voor dat laatste werd baar geld verplaatst en dat ging af en toe mis.
Tijdens de vrijwillige werving in 1809 in Friesland deed zich een incident voor. In het najaar
van 1809 verdween er 1000 gulden uit een kistje dat was afgesloten met een hangslot. Het
kistje bevatte oorspronkelijk 5000 gulden ten behoeve van de kas van de vrijwillige werving
in Schoterland. Het was ter beschikking gesteld door het bestuur en naar verwachting veilig in
het kistje getransporteerd. De kwestie liep in 1818 nog, vooralsnog onopgelost.669

Vrijwilligers moesten tussen de 18 en 40 jaar zijn. Jongeren beneden de 18 jaar mochten
wel bij de veliten worden aangenomen, maar hun lengte, op kousen gemeten, mocht niet
beneden de vijf voet en twee Rijnlandse duimen zijn. De grootte van de soldaat was natuurlijk
belangrijk. De lengte van zijn armen was medebepalend voor de snelheid van het laden van
het geweer, voor het hanteren van de laadstok om het kruit in de geweerloop vast te stoppen.
De vrijwilliger moest ongehuwd zijn of weduwnaar zonder kinderen, geen lichaamsgebreken
hebben  die  hem tot  de  militaire  dienst  ongeschikt  maakten,  of  een  dermate  afzichtelijk
voorkomen  hadden  dat  hij  niet  kon  worden  aangenomen.  Wanneer  het  gepasporteerde
militairen betrof, moest verder uit hun paspoort blijken dat zij niet vanwege lichaamsgebreken
of wangedrag ontslagen waren. De minister beklemtoonde dat het beter was weinig goede
manschappen te leveren, dan een groot aantal die veel geld kosten en vervolgens moesten
worden  afgekeurd.670 Maar  waren  deze  criteria  niet  erg  algemeen?  Veel  hing  tijdens  de
keuring van de vrijwilligers af van de klinische blik van de keuringsdeskundige van het leger.
Elders waren de criteria niet veel scherper verwoord.671

Er glipte menigmaal een soldaat die fysiek ongeschikt was doorheen. Een van hen was Jan
Verweij  die bij  de 7e compagnie van het 1e bataljon dienst nam. Het werd geen succes.
Waarnemend commandant  van het  3e  regiment  jagers  Coucourt  meldde de  minister  van
Oorlog op 30 september vanuit Breda '...op de requeste van de Weduwe Cornelia Verweij,
dat haar Zoon Jan Verweij bij de 7e Comp 1e Baton van dit Regiment is dienende dog zich
tans in het Hospitaal bevind,-volgens alle berigten zoude hij eene zeer zwake Constitutie
hebben, en niet instaat om fatigues te doen, dus uijt dien hoofde ongeschikt tot soldaat,
indien Uwe Exelentie  konde goedvinden mij te authoriseeren hem zijn  paspoort uijt  te
reiken, kan ik Uw Exellentie declareeren, dat het Regiment aan hem niet veel zal verliezen'.
Coucourt ontving twee weken eerder al een brief van de moeder van Jan Verwij waarin zij
nadrukkelijk verzocht haar zoon zijn paspoort te verlenen omdat hij 'altoos ziekelijk' was.672

Naast fysieke gebreken waren heimwee en gedrag factoren die tot ontslag leiden.
Leeftijd was een van de omschreven keuringscriteria. Uit competitieve overwegingen lette

men daar niet nauwkeurig op, maar werd een werkelijke leeftijd alsnog bekend, dan zorgde
dat voor problemen. Willem Roelofs was aangenomen door A. van Rees die voor de werving
werkzaam was te Doesburg. De stadsbode en werver Van Rees transporteerden Roelofs met

668 SALD, OA Doesburg, 'Ingekomen stukken 1809.III', inv. nr. 366.III, brief van de landdrost 4 okt. 1809.
669 http://www.altijdstrijdvaardig.nl/, site betreffende het indexeren van het Provinciaal Bestuurlijk Archief 

(Staten Archief) van Friesland 1813-1924. Geraadpleegd mei 2010 en 11 dec. 2012.
670 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr.1129, Extract Verbaal Kwartier-Drost Zondag 22 wijnmaand 1809.
671 Keubke 1998, 23-25, het Mecklenburgse 'Landesherrliche provisorische Regulativ' van 19 dec. 1808 

beschreef de criteria voor Militärdienstunfähigkeit in par. 2. 'Die Untauglichkeit zum Soldaten-Stande hat 
theils in einer fehlerhaften Leibes-Constitution, theils in dem Mangel des gehörigen Maasses ihren Grund. Zu
jener wird gerechnet, wenn der recrut an sich schon sichtbar kränklich und schwach, blödsinnig oder 
epileptisch, auch nicht gerade gewachsen ist, Mangel am gehör oder Gesichte leidet, keine Vorderzähne hat, 
mit einem Bruchschaden behaftet ist, oder auch wesentliche und incurable Fehler an den Armen, Fingern, 
Daumen oder an den Füssen hat, die ihn zum Exerciren oder marschiren unfähig machen.' 

672 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1058, sept. 1808, Cornelia Verweij-Hasenbas aan de MvO, 
Utrecht 16 sept. 1808.
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enkele andere aangenomen vrijwilligers van Doesburg naar Arnhem. Bij navraag door kolonel
Raaf te Arnhem bleek dat er niet naar doopattesten was gevraagd. Roelofs had er geen. Hij
was direct aangenomen uit competitieve overwegingen omdat hij de volgende dag wel in een
ander district zou zijn aangenomen. Een andere vrijwilliger, Jutje Hol, bleek ook veel te jong.
De bode verklaarde dat Jutje Hol te Griet was geboren en ouder was dan de meeste andere
aangenomen vrijwiligers. Griet was Frans grondgebied en Hol kon daardoor zijn doopattest
niet krijgen. Van kleins af aan was hij te Doesburg door zijn oom opgevoed. De schrijver van
kolonel Raaf bood aan Jutje Hol drie dagen 'onder zijne bescherminge' te houden te Arnhem,
zodat de werver ondertussen kon proberen een bewijs van zijn ouderdom te verkrijgen. Al de
volgende dag werd Jutje Hol in een ander district goedgekeurd en aangenomen.673

Problemen met  vrijwilligers  waren divers.  In  1809 werd,  ondanks de regel  dat  alleen
ongetrouwde  mannen  of  weduwnaars  aangenomen  mochten  worden,  tóch  een  aantal
getrouwde mannen in dienst genomen. Het grote aantal vrouwen en kinderen dat meetrok
naar de regimenten was onverenigbaar met de militaire discipline en de goede orde. De regel
dat  alleen  ongetrouwde  mannen  of  weduwnaars  zonder  kinderen  aangenomen  mochten
worden, bewees Lodewijks gelijk.674

Er was een spanningsveld tussen de voortdurende vraag van regimenten naar rekruten,
teneinde een voorschreven sterkte aan manschappen te halen, en de mogelijkheden die de
werving had om goede en gezonde rekruten te leveren. De inzet van de jagers te velde was
daarbij een factor van belang. Medio september 1806 moest het 2e regiment jagers plotseling
van Breda naar kamp Zeist verplaatst worden. Om het voorgeschreven aantal manschappen te
kunnen leveren, werden verscheidene onervaren rekruten ingeschreven. Desondanks bestond
het veldbataljon slechts uit 13 officieren en circa 400 onderofficieren en manschappen.675 

In Zeeland, waar o.a. malaria endemisch voorkwam, werden soldaten die van buiten de
provincie  kwamen  vaak  ziek.  Om  die  reden  ging  de  voorkeur  uit  naar  een  Zeeuws
regiment,  bestaande  uit  inwoners  van  Zeeland.  Op 8 mei  1807 liet  het  Departementaal
Bestuur van Zeeland de gemeentebesturen weten dat het de uitdrukkelijke wil van de koning
was om de werving voor het Zeeuwse Legioen te bevorderen:  'In verband met het feit dat
naar het schijnt de luchtgesteldheid van ons gewest Zeeland nadelige invloed heeft op de
gezondheid  van  hen  die  daaraan  ongewoon  zijn  en  dat  de  aanhoudende  ziektes  en
buitengewone sterfte onder de Troepes, het ten uitersten moeijlijk maakt, om door door het
genoegsaam aanvoeren derzelve in de verdediging des lands, naar behooren te voorzien,
verdient  het  voorkeur  van een  Corps van inboorlingen,  dus  een  Zeeuws  Legioen.  In  de
oprichting daarvan liggen consequenties: ten aanzien van de bezoldiging; en is de veiligheid
bij een vijandelijke aanval voldoende verzekerd. Dat is aannemelijk omdat deze gemotiveerd
zijn eigen huis en haard met de andere ingezetenen te verdedigen. Verzoek om met alle kracht
pogingen te doen dit te bewerkstelligen'.676 Ook dit werd geen succes. Op 25 juli 1807 liet de
landdrost aan de gemeentebesturen weten dat de werving terugliep en spoedig zou stoppen als
er geen nieuwe pogingen ondernomen werden.677

De landing van de Engelse troepen in Zeeland in 1809 leidde tot een grote landelijke
wervingscampagne via de landdrosten.678 Iedere gemeente moest een contingent leveren

673 SALD, OA Doesburg, brieven 10 mrt.-30 sept. 1810', inv. nr. 374, magistraat Doesburg aan de landdrost 19 
sept. 1809. Deze situatie was geen uitzondering. Het voorbeeld geeft aan hoe moeilijk het was geschikte 
vrijwilligers te vinden. De magistraat nam aan dat de landdrost niet zou gedogen dat een jonge man, die 
vrijwillig dienst nam voor Doesburg, door een ander district voor de dienst zou worden aangenomen.

674  SALD, OA Doesburg 'Ingekomen Stukken 1809.III' , inv. nr. 366 III, brief van de Landdrost 7 okt. 1809.
675 Stephenson 1825, I: 23, 24.
676 ZA, Departementaal Bestuur Zeeland, gedeputeerde F. Ermerins aan de Zeeuwse gemeentebesturen, 12 

jan. 1807.
677 ZA, gemeente Arnemuiden, inv. nr. 58, ingekomen stukken 1807, brieven 8 mei en 25 juli 1807.
678 KB 8 aug. 1809 nr. 1, nader gewijzigd 20 aug. 1809 nr. 1. 
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naar inwonertal.679 Tussen 25 augustus en 7 september 1809 werd aan Lodewijk elke dag
een staat van in de departementen aangenomen vrijwilligers overlegd.680 Hij vormde vanuit
het  hele  land  vrijwilligersbataljons,  waarvan  bruikbare  mannen  na  verloop  van  tijd
overgingen  naar  de  vaste  regimenten,  waaronder  de  jagers.681 Vanuit  Arnhem  werden
vrijwilligers uit Gelderland per boot naar Utrecht vervoerd waar ze gekeurd werden. Velen
kwamen als ongeschikt naar Arnhem weer terug. De desertie bij deze vrijwilligersbataljons
was gigantisch, vele malen hoger dan de gangbare desertie in de armee. Desondanks was
het  aantal  vrijwilligers  in  de  periode  1806-1810  een  veelvoud  van  het  totaal  aantal
vrijwilligers (de remplaçanten niet meegerekend) dat in de periode eind 1810 tot medio
1814 dienst nam.682

Joodse militairen. Binnen en buiten de joodse gemeenschap bestond al jaren een beweging
voor gelijkberechtiging. De Nationale Vergadering nam op 2 september 1796 unaniem een
besluit over het  'Decreet over den Gelijkstaat der Joodsche met alle andere Burgers'.683

'Geen  jood  zal  worden  uitgestooten  van  eenige  rechten  of  voordeelen,  die  aan  het
Bataafsch Burgerregt verknocht zijn, en die hij begeeren mogt te genieten, mits hij bezitte
alle  die  vereischten,  en  voldoe  aan  alle  die  voorwaarden,  welken  bij  de  algemeene
Constitutie van iederen activen burger van Nederland, gevorderd zullen mogen worden'.684

Deze politieke emancipatie betekende een gelijkberechtiging op landelijk niveau die de
formele bevestiging betekende van een proces dat al enige tijd gaande was. Twaalf jaar na
het Bataafs decreet over de gelijkstelling van joden ontdekte koning Lodewijk in 1808 dat
regelingen  op  lokaal  gebied  vaak  ongewijzigd  waren  gebleven  en  dat  er  nog  steeds
onverminderd gediscrimineerd werd jegens de joden. Het gemeentebestuur van Amsterdam
werkte  Lodewijk  tegen  in  zijn  pogingen  tot  een  stringente  uitvoering  van  het  Bataafs
Decreet uit 1796.685 Om invloed te krijgen op de joodse gemeenschap stelde Lodewijk op
12 september 1808 het Opper Consistorie in als aanvulling op het emancipatiedecreet. Dit
consistorie  stimuleerde  de  sociale,  economische  en  culturele  integratie  van  joden.  Met
uitzondering  van  de  Portugese  Israëlieten  oefende  het  opperconsistorie,  bestaande  uit
parnassijns, een centraal toezicht uit.

Joodse leiders als Mozes Cohen Belinfante (1761-1827) en zijn broer Jacob, steunden
Lodewijk.  Zij  legden  contacten  tussen  de  joodse  gemeenschap  en  daarbuiten.  Mozes
stimuleerde onderwijs in het Nederlands aan joodse kinderen.  Mozes en Jacob werkten
tijdens  de  regering  van  koning  Lodewijk  bij  een  ministerie  en  bij  de  Koninklijke
Staatscourant. Jacob kreeg 1808 een aanstelling bij mr. Jonas Daniël Meijer. Mozes Cohen
Belinfante schreef in 1809, naar aanleiding van het Koninklijk Besluit  van 8 juli  1809
waarin  Lodewijk  de  oprichting  aankondigde van een  korps  dat  geheel  zou bestaan  uit
Joodse mannen, zijn "Aanmoediging aan de Hollandse Israelieten tot het betreden van de
voor hun geopende loopbaan van den Krijgsdienst".  De joodse soldaten waren de enige

679 NL-HaNA. Onder het hoofd Organisatie, Inspectie der Armée van de index van het ministerie van Oorlog
staan gegevens over vele begeleidende uitvoeringsmaatregelen; In het Kabinet van Lodewijk Napoleon - 
dossier Volontaires, États de leurs gegagements dans les départements, met ongedateerde staten (AF IV 
1775, nummers 221-233). Nr. 236, een ongedateerde nominatieve staat der élèves van de Koninklijke 
Militaire School in Den Haag. 

680 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1248.
681 Tijdens de wervingsactie van vrijwilligers in 1809 waren officieren van de jagers bij de vrijwilligersbataljons 

gedetacheerd. Zie ook bijlagen II.3, II.4 en II.14 betreffende Friese vrijwilligers die, vaak nadat zij eerst bij 
een ander regiment waren ondergebracht, naar de jagers werden overgeplaatst.

682 Tot begin november 1809 waren er 3358 vrijwilligers in het leger opgenomen. AN, AF IV, inv. nr. 1736, 
MvO aan Lodewijk 4 nov. 1809.  Zie bijlage II.4 betreffende de vrijwilligerstransporten

683 Poel 2004, 15.
684 Bataafs Bestuur, Dagverhaal der handelingen, III, 40.
685 Blom 1987, 59;  Michman 1995, 146-150.
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specifieke  groep  in  het  leger  waarvan  de  leefregels  van  buiten  de  armee  werden
gecontroleerd.  De  Parnassim,  het  bestuur,  van  de  Nederlandse  Portugese  Israëlitische
gemeente in Amsterdam wendde al zijn invloed aan bij de minister van Oorlog opdat niet
alleen de joodse soldaten hun geloof en al wat daarmee samenhing correct konden belijden,
maar ook de joodse jongens die bij het legioen veliten geplaatst werden. Na overleg werd
in september 1809 overeengekomen dat zij ook bij de veliten hun godsdienstige wetten en
gebruiken konden naleven, waar de Parnassim Moses Abendana Mendes erg dankbaar voor
was.686 

Aan het begin van de negentiende eeuw woonden ongeveer 20.000 joden in Amsterdam,
dat  was  54  procent  van  de  joden in  Nederland,  waarvan  60 à  70  procent  in  armoede
leefde.687 De joodse leefgemeenschap was een gesloten gemeenschap met niet alleen een
eigen geloof, maar ook eigen gebruiken en eigen talen. Aan het begin van de negentiende
eeuw  spraken  Sefardische  joden  overwegend  Portugees  en  Asjkenazische  joden
overwegend Jiddisj. Naast de taalbarrière waren er de gebruiken aan het geloof verbonden,
zoals het niet werken op de sjabbat en de bereiding van koosjer eten, gebruiken die het niet
vanzelfsprekend maakten dat joodse mannen dienst namen in het Nederlandse leger.688 

Toch bleek er van joodse zijde nauwelijks animo voor het corps en in juni 1810 werd
het  Israëlitisch  Corps  al  weer  opgeheven en  de  soldaten  geplaatst  bij  het  3e  regiment
jagers.689 Het bleef bij een klein aantal joodse vrijwilligers. Soldaten die zich wél meldden
werden lang niet  altijd  bij  het  hun beloofde  Israëlitisch  Corps  geplaatst.  Van der  Poel
beschrijft de klacht van drie Amsterdamse en twee Groningse joodse militairen die bij een
regiment te Delfzijl geplaatst waren waar ze niet-koosjer voedsel kregen en op de sjabbat
gedwongen werden te werken. Deze militairen vroegen uiteraard om overplaatsing.690 

Onder de joodse bevolking werd actief geworven. Een van de rekruten was Elias Meijer,
die op 1 januari 1807 vrijwillig in dienst trad bij het 3e regiment jagers. Hij werd geboren
te Amsterdam op 26 april 1780 en was een zoon van Elias Meijer en Rebecca Para.691 Elias
maakte als een van de weinige joodse militairen de geschiedenis van het regiment mee van
1807 tot de opheffing in 1814. Hij vertrok in 1807 uit Amsterdam en ging naar het depot
van het regiment te Deventer waar hij zijn uitrusting kreeg. Noord-Duitsland, Texel, de
inval van de Engelsen in Zeeland en de kustbewaking in Oost-Friesland in 1810; hij was er

686 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1126, brief 24 sept. 1809. In de Archieven van de Nederlandse 
Iraëlitische Hoofd Synagoge (NIHS) bevinden zich stukken aangaande het verstrekken van koosjer 
voedsel aan joodse militairen.

687 Knippenberg 1992, 204-213.
688 NL-HaNA, 2.07.01.04, inv. departementale archieven erediensten 1805-1870; Archieven Opper-

Consistorie der Hollands-Hoogduitse Israëlitische gemeenten in het Koninkrijk Holland en de Franse 
Consistories 1808-1814, inv. nr. 13.

689 Meijer 1946/ 2010, 15;  Blom 1987, 60, 61. Joden konden weliswaar vanaf 1796 als volwaardige burgers 
in het Bataafse leger dienst nemen, hoewel dat ook vóór 1796 al mondjesmaat gebeurde. In het stamboek 
van het 33e légère werd een klein aantal joodse mannen aangetroffen die al in 1787 in dienst waren 
gekomen van een jagerbataljon. SHAT 22 Yc 234, stamboek 33e légère, zie bijvoorbeeld M:10, 38 en173;
Een aantal van hen was in 1810 nog steeds in dienst als onderofficier en een enkele klom zelfs op tot 
officier.  SHAT 22 Yc 234, M:493 en 656. Luit. Jean Eliot is eind 1810 benoemd bij de artilleriecomp.

690 Poel 2004, 20, voetnoot 23; NL-HaNA, 2.07.01.04, inv. departementale archieven erediensten 1805-1870;
Archieven Opper-Consistorie der Hollands-Hoogduitse Israëlitische gemeenten in het Koninkrijk Holland
en de Franse Consistories 1808-1814, inv. nr. 13, brief 19 nov. 1810. In 1808 vaardigde koning Lodewijk 
een decreet uit waarin hij arme buitenlandse joden weerde. Daarmee nam hij wat het leger betrof een wat 
paradoxale maatregel want het leger had een aantal joden uit het buitenland in 1806 en 1807 juist 
aangenomen. In 1810 dienden een aantal van hen nog steeds bij het regiment. SHAT 22 Yc 234, M: 10, 
38, 173, 311, 459, 493, 629, 656, 714,784, 879, 895, 928, 960, 994, 995, 1017,1055, 1126, 1159, 1251, 
1259, 1300, 1322, 1330, 1322, 1330, 1331, 1332, 1334, 1336, 1338, 1344, 1379, 1503, 1506, 1544, 1647, 
1648, 1649, 1657, 1727, 1732, 1789, 1929, 1937, 2034, 2051, 2216, 2289, 2311, 2319, 2344, 2369, 2379, 
2547, 2550.

691 SHAT 22 Yc 234, stamboek 33e légère, M:1251.
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bij.692 De marsen naar Maagdenburg, Stettin en Koningsbergen volgden als opmaat tot de
veldtocht in Rusland. Elias diende tijdens de veldtocht in Rusland in 1812 bij het eerste
bataljon en maakte de slag bij Krasnoï en de overtocht van de Berezina mee. Hij behoorde
tot de weinigen die deze veldtocht overleefden én in 1813 nog bij het resterende bataljon
van omstreeks dertig man diende toen dat nabij Erfurt gereorganiseerd werd en april 1813
actief was tijdens de veldtocht naar Silezië. Hij was geplaatst in de 4e compagnie van het
2e  bataljon  onder  kapitein  Maximiliaan  van  Bönninghausen,  die  evenals  Elias  tot  de
weinigen behoorden die  terugkwamen uit  Rusland.  Deze compagnie werd ingezet  voor
bewaking van de kust bij Cuxhaven en langs de oever van de Weser. In augustus werd het
bataljon teruggehaald om aan de vestingen te werken bij Haarburg. Elias maakte mee hoe
zijn kapitein Van Bönninghausen en uiteindelijk de helft van de Nederlandse officieren
deserteerde uit  Hamburg. Elias deserteerde niet  en ging mei 1814 over in Nederlandse
dienst. Effectief kon hij de vesting Hamburg pas in juni 1814 verlaten en keerde terug naar
Nederland. Elias Meijer behoorde tot de weinigen van de oud-militairen van het 33e légère
die te Deventer in Nederlandse dienst overgingen. Hij was één van de twee militairen van
joodse afkomst van wie bekend is dat zij  de hele periode 1807-1814 van het regiment
meemaakten én overgingen in het leger van koning Willem I.693

Werving van kinderen. Onvrijwillige inlijving vond plaats onder kinderen. In de achttiende
eeuw  was  het  een  bekend  fenomeen  dat  weeshuiskinderen  naar  het  leger  vertrokken.
Regimenten  wierven  actief  wezen,  maar  er  waren  ook  veel  wezen  die  wegliepen  uit
weeshuizen om hun heil in het leger te zoeken. De overstap van jongens naar het leger was
een welkome verlichting voor de vaak overvolle weeshuizen.694 Lodewijk vormde deze
wijze van rekrutering om tot een directe dienstplicht, waarbij de opvang van jongens in een
instituut hen gelegenheid tot scholing bood en het opdoen van werkervaring. Het idee van
een kwekelingeninstituut was niet nieuw. In Frankrijk bestond in 1767 al een plan tot de
vorming van drie bataljons bestaande uit weeskinderen van militairen. Koning Lodewijk
XVI had in 1788 opdracht gegeven tot de vorming van twaalf bataljons lichte infanterie
bestaande  uit  weeskinderen  uit  de  door  de  staat  betaalde  weeshuizen.695 Lodewijk
Napoleon  poogde  een  combinatie  te  maken  van sociale  bewogenheid  en  de  noodzaak
troepen te werven. Deze vorm van rekrutering vond plaats onder kinderen, jongens van
arme militairen en uit de armen- en weeshuizen en paste in een reeks van maatregelen ter
bestrijding van armoede. Wat in Frankrijk, maar ook in Engeland een succes was geweest,
jongens van hogerhand uit de armen- en weeshuizen halen, leidde in Nederland in 1806 en
1808 tot onlusten.

De commandanten van de regimenten wezen er in een brief van 14 mei 1808 op dat er
door veel huwelijkstoestemmingen te veel kinderen van militairen werden geboren. Deze
kinderen konden door hen vaak niet goed konden worden onderhouden en opgevoed. Het
Instituut van de Koninklijke Kwekelingen zou de aangewezen plek zijn voor de opvang van
deze kinderen.696 Het werd gevestigd op het Binnenhof dat leeg stond omdat de Staten
Generaal  er  niet  meer  zetelden  nadat  koning  Lodewijk  zijn  regering  via  Utrecht  naar
Amsterdam had verplaatst.

De kwekelingen werden naar leeftijd onderverdeeld in vier klassen: 1e klasse tot 3 jaar,
2e klasse van 3 tot 7 jaar, 3e klasse van 7 tot 14 jaar, 4e klasse boven 14 jaar. De 3e klasse
vormde per duizendtal een bataljon van 4 compagnieën, waarvan alleen de 1e compagnie

692 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nrs. 1037A en 1037 B (juni - juli 1808); inv. 1059 – 1061 (okt. 1808).
693 SHAT Xb 622, etat nominatif, Maagdenburg 28 aug. 1811, nog steeds dienend bij 1B1C. SHAT 22 Yc 

234, M:1251.
694 Buursma  2009, 157-159, 172.
695 Neut 1990, 119-150, (119, 125, 127).
696 NL-HaNA, 2.01.14.01, Oorlog, inv. 1020, brief 14 mei 1808.
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bewapend was. Deze 1e compagnie was samengesteld uit jongens in de leeftijd van twaalf
tot veertien jaar. De 4e klasse ging naar het leger.  Vanaf juni 1809 werden de bataljons
koninklijke  kwekelingen  als  zelfstandige  korpsen  opgeheven.  Deze  kinderen  werden
gekleed in uniformen van het 3e regiment jagers en te  Utrecht gestationeerd. De intentie
was dat zij vandaar werden ingedeeld bij de garde-grenadiers en bij het 3e regiment jagers,
steeds zoveel totdat de regimenten weer voltallig zouden zijn.697

Diaconieën moesten opgave doen welke weeskinderen zich vrijwillig opgaven, of dat
hun ouders ze opgaven, welke kinderen door gebreken ongeschikt waren voor de militaire
dienst en of zij op kosten van hun ouders of nabestaanden in een tehuis waren geplaatst.
Het betrof jongens van 14 jaar en ouder. Een van de diaconieën die was aangeschreven was
de diaconie van Arnemuiden. Die noemde op 16 april 1808 drie jongens, de broers Vogel.
Waarschijnlijk  bevinden zich  in  meerdere  gemeentearchieven  zulke  lijstjes,  zodat  deze
vooralsnog anonieme groep nog aardig in beeld te brengen moet zijn. Hoe lang de jongens
Vogel uit Arnemuiden nog bij elkaar gebleven zijn, is maar de vraag, want volgens een
regeling van 12 januari 1810 werden jongens van 16 jaar en ouder bij de veliten geplaatst.
De minister gaf op 15 januari 1810 aan dat van de jongens van 14 jaar en ouder die zich
vrijwillig  hadden  of  door  middel  van  gepast  encouragement  zich  voor  de  koninklijke
kwekelingen hadden opgegeven een twintigtal van de beste en knapste uit te kiezen en die
naar Den Haag te sturen.698

De jongens  werden  uiteraard  gekeurd.  Naast  fysieke  ongemakken  was  er  reden  tot
afkeuring  van  jongens  van  zes,  zeven  of  acht  jaar  wanneer  zij  'alle  nachten  in  bed
waterden' of 'zich alle nachten bevuilden'. Oudere jongens werden afgekeurd wanneer zij
te  klein  voor  hun  leeftijd  bleven.  Ondanks  afkeuringen  werd  een  aantal  van  1000
kwekelingen vrij snel gehaald. In september 1810 waren er bijna 2000 kwekelingen op het
Binnenhof gelegerd.699 

Behalve kwekelingen ontving het regiment jagers in 1809 aanvullingen uit een andere
groep kinderen uit armen- en weeshuizen, vanuit het legioen veliten. De naam veliten komt
van de Romeinse licht bewapende hulptroepen en vanwege hun lichte bewapening werden
deze manschappen veelal bij de jagers werden ingedeeld. In juli 1809 werd het  legioen
veliten opgericht. Jongens moesten tenminste 16 jaar oud zijn, vier voet en tien duim lang
en  een  geweer  kunnen  dragen.700 Het  decreet  aangaande  het  legioen  veliten  werd  21
augustus 1809 van kracht en de opzet was twee bataljons te vormen. Het 1e bataljon werd
te Naarden gevestigd, het 2e te Amersfoort. De totale theoretische sterkte moest 2181 man
bedragen.701 Het bestuur van Naarden besloot op 17 oktober 1809 het burgerweeshuis aan
de Jan Massenstraat/Kloosterstraat ter beschikking te stellen voor de huisvesting van zeven
of acht compagnieën van het 1e bataljon veliten, een totaal van 650 veliten. Naarden was
een bescheiden vestingstad  en de opvang van deze militaire  uitbreiding betekende een
enorme last voor de 2000 inwoners. Honderden kribben moesten worden aangeschaft en
even  zovele  matrassen,  alsmede  lakens,  slopen,  kussens  en  dekens.  Naarden  was
genoodzaakt  het  eerste  jaar  7000  gulden  te  lenen  en  was  het  rijk  duizenden  guldens
schuldig voor de levering van beddegoed uit de militaire magazijnen. De schulden zouden

697 Ten Raa 1900, 71, 72.
698 ZA, gemeente Arnemuiden, ingekomen stukken, inv. nrs. 59 (1808) en  60 (1809-10); NA-HaNA, Oorlog,

inv. nr. 1030, brief 7 juni 1808, gepubliceerd vrijdag 14 juli 1808. Het betrof: Joseph Vogel, geboren in 
1792 – 16 jaar, Andreas Vogel, geboren in 1793 – 15 jaar en Cornelis Vogel, geboren in 1796 – 12 jaar 
oud; Oorlog, 12 en 15 jan 1810.

699 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nrs. 1076/1079, 16 jan. 1809; Neut 1990, 139 – 141.
700 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1170, 4 april 1810. De bij de veliten gehanteerde leeftijd van 

zestien tot achttien jaar bleek een betere periode dan die bij de kwekelingen van veertien tot achttien jaar.
701 NL-HaNA, 2.01.14.01, Oorlog, inv. nr. 1120, 18 aug 1809; inv. nr. 1140, 3 nov 1809.
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oplopen tot 100.000 gulden eind 1813.702

 Waarschijnlijk uit bezuinigingsoverwegingen stopte de rekrutering van kwekelingen en
veliten in 1810. De commandanten van de jagers en overige infanterieregimenten mochten
geen rekruten meer aannemen.703 Sommige koninklijke kwekelingen keerden niet terug van
een  verlof,  of  zij  deserteerden  en  meldden  zich  aan  bij  het  legioen  veliten.  Dit  werd
toegestaan,  mits  de  commandanten  van  de  veliten  en  de  kwekelingen  dit  met  elkaar
communiceerden. Een aantal kwekelingen kreeg een aanstelling bij het leger als tamboer
of  pijper.  Er  kwam  een  officiële  regeling  waarbij  alle  commandanten  van  de
infanterieregimenten, van de garde, het legioen veliten, de artillerie te voet en het bataljon
werklieden werden aangeschreven dat het instituut kwekelingen opleidde tot tamboer en
pijper.704 Er zijn uiteindelijk 148 kwekelingen bij het leger geplaatst, 269 bij het legioen
veliten en 473 bij de marine, totaal 897 kwekelingen. Slechts 46 kwekelingen overleden
tijdens hun opleiding, erg weinig op een totaal van 3000 jongens.705

Buitenlandse werving. Het regiment jagers bestond vooral uit Nederlanders, onder wie veel
mannen uit de grote steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht en, Rotterdam.706 Er waren ook
Tukkers,  Achterhoekers  en  Groningers  met  hun  voor  veel  andere  Nederlanders
onverstaanbare dialect, Friezen met hun eigen taal, joden met hun eigen talen én daarnaast
ook buitenlanders met hun eigen talen. Het leger was zodoende bekend met het fenomeen
dat  een  aantal  soldaten  de  Nederlandse  taal  niet  of  in  geringe  mate  beheerste.  Uit
onderzoek  naar  kwesties  die  voor  de  krijgsraad  dienden  en  waar  jagers  bij  betrokken
waren, bleek de taalbarrière soms een probleem, bij het voorlezen van de krijgsartikelen bij
het dienst nemen bijvoorbeeld, maar het was niet een structureel probleem. 

In  Nederland  werd  met  man  en  macht  geworven,  maar  met  onvoldoende  resultaat.
Lodewijk viel daarom terug op het oude systeem dat elders in Europa al was losgelaten, de
buitenlandse  werving.  Met  het  innemen  van  een  deel  van  Duitsland  in  oktober  en
november 1806 was de wervingsmarkt verruimd. Veel Pruisische soldaten waren gevangen
genomen, hadden het leger verlaten, waren gedeserteerd of ontslagen. Lodewijk koos voor
de 65-jarige generaal-majoor Franciscus Quaita om de werving onder Pruisische militairen
te leiden.707 Evenals bij de binnenlandse werving werd gekozen voor officieren met een
goede en lange staat van dienst. Een aantal van hen beheerste meer dan één taal.708 
702 As-Vijvers, Schaftenaar 1994, 29, 45, 46, 57, 67, 68, 98, 99. 
703 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1170, 4 april 1810; inv. nr. 1189, 5 juli 1810.
704 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog,  inv. nr. 1165, 28 mrt 1810.
705 NL-HaNA, 2.01.15, stamboek officieren 1793-1813, inv. nr. 2; Neut (1990) 119-150.
706 Www.rotterdamsemanneninlagrandearmée: Jacobus Abraham van Kollum, korporaal, diende bij het korps

israëlieten van 1805-1811; Bernard Meyer van der Zanten diende 10 maanden bij korps israëlieten (staan 
beiden niet in het stamboek van het 33e légère. Geraadpleegd juli 2013.

707 Molhuysen en Blok 1921. * Keulen 1742. Quaita trad op 19-jarige leeftijd in Oostenrijkse krijgsdienst. 22
jaar later ging hij in Staatse dienst. 1785 ritmeester huzarencompagnie. 1787 kolonel regiment huzaren. 
1797 met twee van zijn eskadrons deels toegevoegd aan een troepenmacht die Ierland zou binnenvallen. 
Van 17 juli tot 9 september ingescheept in het Marsdiep. De inval werd afgeblazen en Quaita keerde terug
met zijn troepen naar Groningen en Friesland. Nam bij de inval van de Engelsen in Noord-Holland in 
1799 deel aan de aanvallen op Zijpe, Bergen en Alkmaar en Castricum. 1800 onder Dumonceau in 
Duitsland. 1803 benoemd tot generaal-majoor. In de zomer van 1804 was hij bij de oefeningen in het 
kamp bij Zeist waar de piramide werd opgezet. Zijn naam werd in een steen 'op de 4e face' gebeiteld. 
Weer werd hij ingescheept voor een landing in Engeland die niet door ging. 1805 naar Duitsland waar de 
Oostenrijkers werden verslagen. Maart 1806 keerde hij terug met zijn huzaren. In december 1807 werd hij
gepensioneerd, na vooraf door koning Lodewijk benoemd te zijn tot ridder in de orde van de Unie. Hij 
vestigde zich toen in Maastricht, waar hij in 1817 is overleden. Van zijn negen kinderen zijn twee zoons 
in Bataafse, Hollandse en Nederlandse dienst geweest.

708 NL-HaNA, 2.01.15, stamboek, inv. nr. 294, buitenlandse werving. Zie het officierenoverzicht van oktober 
1807 in bijlage II.10. De werving was toen al over het hoogtepunt heen. De wervingsofficieren konden 
geen aanspraken maken op pensioen.
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In november 1806 verschenen oproepen van de buitenlandse werving in de Nederlandse
kranten  waarin  gepensioneerde  officieren  werden  uitgenodigd  om  te  solliciteren  en
rekruten te werven.709 Met het oog op de groei van regimenten door werving, met name
ook buitenlandse werving, werden begin 1807 in Nederlandse kranten advertenties gezet
met  het  verzoek  of  oud-militairen  in  de  rang  van  korporaal  en  sergeant  zich  wilden
melden.710 Volgens berichten die medio november 1806 in de kranten werden verspreid
over de voortgang bij  de buitenlandse werving verliep deze succesvol.711 De Pruisische
deserteurs  en  officieren  die  zich  in  de  eerste  week  van  november  meldden,  werden
opgenomen in nieuw opgerichte bataljons en in kazernes ondergebracht. De ontwapening
van Hessische troepen was op 7 november voltooid met uitzondering van drieduizend man
die in dienst bleven nadat zij de eed van trouw aflegden. De ontwapende soldaten kregen
twee maanden soldij en konden naar huis terugkeren terwijl officieren die weigerden trouw
te zweren aan Frankrijk als krijgsgevangene werden beschouwd. De buitenlandse werving
draaide op 22 december nog op volle toeren. Volgens de berichten in de kranten hadden de
wervingsofficieren  het  vertrouwen  gewonnen  van  de  Duitse  bevolking  en  was  het
enthousiasme voor de werving groot. 'Zedert 14 dagen zyn 200 vrywillege Recruten naar
Nymegen vertrokken.' Als reden voor het enthousiasme werd de aanwezigheid van koning
Lodewijk  aan  het  hoofd  van  zijn  troepen  genoemd  en  'het  schoon  voorkomen  der
Hollandsche Krygslieden, en de voorbeeldige Krygstucht door hen over het algemeen in
agt genomen'.712 De aanname van Pruisische deserteurs verliep weliswaar vlot, maar veel
Duitsers deserteerden ook weer snel uit het Nederlandse leger.

De  buitenlandse  werving  haalde  vooral  de  eerste  maanden  van  zijn  bestaan  veel
manschappen binnen die over de Nederlandse regimenten werden verdeeld. In de loop van
1807 waren het 2e en 3e regiment jagers samengevoegd binnen het 3e regiment jagers, het
regiment  had zo twee veldbataljons in Noord-Duitsland.  Door de toeloop van Duitsers
werd nog in 1807 een derde veldbataljon opgezet bij het 3e regiment jagers. Het bestaan
van dit bataljon zou van korte duur zijn. Het aanbod van Duitsers liep in de loop van 1807
zo terug dat de buitenlandse werving bij de binnenlandse werving werd gevoegd en in het
vervolg de algemene werving ging heten.713

   In  de  aanloop  naar  een  reorganisatie  van  het  Nederlandse  leger  in  1808  bepaalde
luitenant-generaal Dirk van Hogendorp op 29 december 1807 dat acht bataljons infanterie
en een bataljon jagers over zouden gaan naar het leger van de koning Jérôme Bonaparte
van Westfalen. De majoors van het 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e en 9e regiment linie-infanterie en
van  het  3e  regiment  jagers  werden  aangeschreven  om  stamlijsten  in  te  zenden  van
onderofficieren en soldaten die binnen het rijk verbleven en Westfalen waren. Van het 3e
regiment jagers werd daardoor het 3e bataljon opgeheven in het voorjaar van 1808, gingen
overtollige onderofficieren over naar het korps grensjagers en werden enkele Duitsers naar
de garde overgeplaatst.714 Dat de inkrimping van de armee losstond van een voortgaande
werving  van  goede  militairen,  blijkt  uit  de  zogenaamde  bekendmakingen  die  in  de
provinciën,  meestal  driemaal  achtereen  binnen  twee  weken,  in  een  krant  werden
gepubliceerd en werden aangeplakt ten gemeentehuize. In de bekendmaking stond waar

709 Leeuwarder Courant 8, 12 en 15 nov. 1806. De advertentie is in bijlage II.3 over werving opgenomen.
710 Leydsche Courant 9 jan. 1807.
711 Op 28 oktober verleende koning Lodewijk paspoorten aan alle krijgsgevangen Pruisische officieren die 

op hun woord van eer ontslagen waren. Ook Pruisische deserteurs, die zich in grote aantallen meldden, 
konden een paspoort krijgen.

712 Leeuwarder Courant 15, 22 nov. 1806, 7 jan. 1807.
713 NL-HaNA, 2.01.15, stamboek, inv. nr. 295, overzicht officieren alg. werving, Gorinchem 25 nov. 1808. 

Zie bijlage II.3 voor de samenstelling van de algemene werving te Gorinchem per 25 november 1808.
714 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1245, brief 9 jan. 1808.
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degene die een militaire loopbaan ambieerde zich om informatie kon vervoegen.715 
Na de inname van Noord-Duitsland eind 1806 bewaakten Nederlandse troepen de kust

tegen smokkel en Engelse invallen. Deze Nederlandse divisie probeerde ondertussen ook
om Duitsers  te  interesseren  om dienst  te  nemen.  Voor het werven van rekruten werden
daarvoor van rijkswege (on)regelmatig gelden ter beschikking gesteld. Het rekruteren door de
diverse  regimenten  was  echter  geen  succes  omdat  elk  regiment  in  de  steden  zijn  eigen
wervers had, waardoor er een competitie ontstond waar geen enkel regiment beter van werd.
Dumonceau liet de minister van Oorlog weten dat de wervers van de Nederlandse regimenten
elkaar beconcurreerden. Daarnaast rekruteerden Engelsen in Noord-Duitsland Nederlandse
militairen.716 Eind maart 1808 keerden de jagers terug in Nederland waar de werving door
het regiment onverminderd voortging. Aanwas van nieuwe soldaten was nazomer 1808 ten
gevolge  van  malaria  noodzakelijk.  Het  regiment  jagers  ontving  rekruten  door  de
inspanningen bij  het  landelijk  werfdepot  te  Gorinchem,  maar  deed zelf  ook actief  aan
werving.  In  de  archieven  van  het  ministerie  van  Oorlog  werden  maar  weinig  brieven
aangetroffen  die  op een positief  resultaat  wijzen.  Een uitzondering vormt  de brief  van
waarnemend commandant Coucourt van 30 september 1808 waarin hij aangaf een voet
achter de deur te hebben in Dordrecht en dagelijks enkele jonge mannen aannam. Wie in
dienst wilde in Dordrecht zou bij de jagers komen dienen.717

Interne werving. Bij een permanent tekort aan gekwalificeerd personeel werden militairen
binnen  het  leger  veel  overgeplaatst.  Lodewijk  ordonneerde  dat  er  van  alle
infanterieregimenten  manschappen naar  de  garde  overgeplaatst  moesten  worden,  zowel
soldaten als  officieren.  Hij  wilde de garde niet  alleen uitbreiden,  maar moest ook lege
plekken  vanwege  deserties  blijven  aanvullen.  De  officieren  werden  volgens  een  soort
roulatiesysteem voor een periode aan de garde toegevoegd. Dat was een kostbare operatie
omdat de officieren slechts een korte periode bij het regiment waren, maar gedurende die
tijd wél een volwaardig uniform en uitrusting moesten hebben.718 

Bij  dagorder  van  23  januari  1808  werd  de  commandanten  van  de  regimenten  linie-
infanterie en jagers opgedragen een lijst op te sturen van manschappen die geschikt waren om
bij de garde te dienen. In principe wilde Lodewijk aldus 500 man voor de garde werven, maar
het bleef bij enkele tientallen in totaal. Dumonceau betuigde op 13 februari 1808 zijn spijt aan
de minister van Oorlog voor de indruk die hij had gewekt dat hij zoveel mannen  'zonder
zwarigheid kon opzenden'. Het 4e regiment linie-infanterie had 29 manschappen uit depot
ontvangen en Dumonceau stuurde uiteindelijk twee mannen naar de garde. Af en toe werden
enkele jagers geplaatst bij de garde.719 

De garde was niet het enige legeronderdeel waar het regiment manschappen aan moest
leveren. Bij het opzetten van eskadrons grensjagers werd eveneens een beroep gedaan op
het jagerregiment en andere infanterieregimenten. Door de inkrimping van de 2e bataljons
zou bij die regimenten een aantal onderofficieren overcompleet worden. Het zou hard zijn
hun na lange trouwe dienst en goed en ijverig gedrag hun paspoort te verlenen met soldij
van retraite, terwijl zij elders nog in dienst konden blijven. Zij waren ook te goed om bij de
veteranen te plaatsen, die compagnieën waren bovendien al op goede sterkte gebracht. Aan
hen paspoort te verlenen was bovendien niet gunstig voor de schatkist. De minister stelde
de koning voor enkele 'Escouades Koninglijke Hellebardiers' (grensjagers) te formeren uit

715 Leeuwarder Courant 16, 20 en 23 jan. 1808. 
716 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23; Joor 2000, 456. Bij schrijven van 4 februari 1807 werd f 

2.500,-- betaalbaar gesteld, op 16 maart 1807 volgde nog eens een bedrag van f 3.500,-- dat op 22 maart 
beschikbaar kwam.

717 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1248, brief 30 sept. 1808.
718 Stephenson 1825, I, 53-55.
719 Zie overzicht II.9 hoe zich die overplaatsing verhield tot de overige uitstroom.
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de  overtollige  onderofficieren.720 Het  voorstel  werd  met  enkele  wijzigingen  op  details
aangenomen en vervolgens uitgevoerd.  Zo ontstond, zonder nieuw personeel van buiten
het leger aan te nemen, een nieuwe kleine specialistische eenheid, gevormd uit personeel
dat elders in het leger al ervaring had opgedaan. Het korps grensjagers werd vooral langs
de landgrens opgesteld om de import te controleren en belastinginning te ondersteunen.
Benoeming van de grensjager vond plaats op voordracht van het ministerie van Oorlog.
Het  ministerie  bepaalde tevens de locatie  waar de grensjager geplaatst  werd.  Feitelijke
benoeming vond plaats door de drost, later de prefect. Sommige manschappen bedankten
voor een post.721

Tijdens het verblijf in Duitsland waren Duitse soldaten eind 1806 en begin 1807 vooral bij
het 1e en 3e bataljon geplaatst. Meer soldaten betekende een vraag naar onderofficieren en
officieren en daar was een tekort aan. Indien door het completeren van het 1e en 3e bataljon
een tekort aan officieren bij het 2e bataljon zou ontstaan, dan mochten die officieren hun
dienst bij het 2e bataljon voortzetten, hoewel zij formeel bij de andere bataljons geplaatst
waren.722

Tot de interne werving hoorden ook soldaten die in de koloniën dienden. Het 5e bataljon
Waldeck  was  in  1802  ingezet  bij  Kaap  de  Goede  Hoop  en  raakte  daar  in  Engelse
krijgsgevangenschap. In juni 1806 keerde het bataljon, althans wat daar tegen die tijd nog van
over  was,  met  generaal  Jansens  op Engelse  schepen terug naar  Holland,  waar  het  werd
opgeheven. De resterende manschappen en onderofficieren werden in september 1806 te Zeist
geplaatst bij het 2e regiment jagers van Chassé. Het aantal manschappen van het 5e bataljon
van Waldeck moet erg klein zijn geweest want Stephenson maakt er geen melding van. Op
Kaap de Goede Hoop bestond het bataljon vóór de gevechten met de Engelsen begin januari
1806 uit minder dan 400 man.723 In oktober 1810 stonden er nog slechts zes man ingeschreven
van het voormalige 5e bataljon Waldeck die in 1806 bij de jagers kwamen. Zij waren niet bij
elkaar, maar verspreid over het regiment geplaatst.724

De resultaten van de rekrutering

De  periode  van  1806-1810  kenmerkt  zich  door  een  onvolledige  en  gefragmenteerde
overlevering van gegevens.  Dit  komt deels door  de diversiteit  van toevoegingen aan het
regiment,  waarvan  de  registratie  niet  centraal  is  verzameld,  laat  staan  bewaard.
Stamboekgegevens  en  brieven  uit  de  archieven  van  het  ministerie  van  Oorlog  zijn
geraadpleegde bronnen. Van het 2e en 3e regiment jagers zijn slechts enkele mutatiestaten in
één  inventaris  verzameld,  volstrekt  onvolledig.725 Krantenartikelen  en  brieven  uit  lokale

720  NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv.nr. 1010, relatieven maart 1808, concept-decreet MvO 15 maart 1808.
721  Hermsen 2004, 4:68-73.
722 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1415, geheime verbalen 1808, MvO aan de infanterieregimenten 

14 jan. 1808.
723 NL-HaNA, 2.01.15, stamboeken voor 1813, inv. nr. 50, 5B van Waldeck, Kaap de Goede Hoop 

1802/1805, onderofficieren en minderen; Koch 1999, 21; Stephenson 1825, I, 24-26; Standinger 2003, 
407-413. In 1805 bestond het bataljon nog uit 1 jagercomp. en 6 comp. fuseliers en 1 comp. 'auxiliaire' 
infanterie. Begin 1806 bestond een diversiteit aan eenheden op de Kaap uit slechts 1900 man totaal. Bij 
een aanval van 10.000 Britse soldaten op Kaapstad op 4 jan. 1806 gaf het 5e bn Waldeck zich over. 
Commandant Janssens trok terug met 1500 man en capituleerde op 23 jan. 1806 na hevige gevechten. Op 
5 maart verliet hij met het resterende garnizoen Kaapstad. Op 8 juni 1806 arriveerde hij in Den Haag. 
Https://www.napoleonseries.org/research/biographies/Holland/Generals/cJanssens.html. Geraadpleegd 
juni 2017.

724 SHAT 22 Yc 234, Louis Esau (M:242) uit Waldeck; Phillippa van Steenderen (M:280) uit Haarlem; Jean 
van der Beuken (M:283) uit Laren; Schiffer (M:287) uit Waldeck; A. Klein (M:313) uit Den Haag; Charle
Nijscheffer (M:315) uit Waldeck.   

725 NL-HaNA, 2.01.15, stamboeken,. 1795-1813.
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archieven gaven aanvullende informatie.726

Tussen medio augustus en medio oktober 1806 kwamen er tenminste 243 mannen bij het
regiment. 46 van hen staan omschreven als rekruut, twee kwamen terug van desertie, één
jager  was  een  gedegradeerde  onderofficier.  Het  2e  regiment  jagers  ontving  gedurende
dezelfde periode 59 man.727

Op 3 februari 1807 ontvingen de veldbataljons van het 3e regiment jagers drie rekruten.728

Uit Nederland kwamen eind maart 1807 diverse versterkingen bij de divisie Dumonceau
aan, onder wie een onbekend aantal  mannen voor het 2e bataljon van het 3e regiment
jagers.

Koning Lodewijk bepaalde op 9 januari 1807 dat de veldbataljons van de beide jager-
regimenten op 1270 man gebracht moeten worden. Tegelijk moesten er 30 onderofficieren
van het 1e bataljon naar Breda gestuurd worden voor de instructie van rekruten. Door de
verzwaring van de bataljons was daar geen personele ruimte voor.729 
Het is goed mogelijk dat er in 1807, met uitzondering van de leveringen in februari en
maart, nauwelijks nog rekruten uit Nederland bij de veldbataljons werden geplaatst. Via de
buitenlandse werving kwamen er immers wel Duitsers bij de veldbataljons, zo veel dat per
26 maart 1807 een derde bataljon bij het regiment gevormd kon worden. Tevens werd een
onbekend aantal Duitsers bij het 1e bataljon geplaatst.730 

De  eerste  bewaard  gebleven  toekenning  van  rekruten  van  de  algemene  werving  in
Gorinchem  dateert  van  januari  1808.  Sommige  maanden  waren  er  tweewekelijkse
toekenningen,  in  het  hierna  volgende  overzicht  onderscheiden  in  blauw en  rood.  In  de
toekenning van soldaten aan het 3e regiment jagers zit van mei 1808 tot en met de eerste helft
van 1809 een 'gat'.  Er zijn geen toekenningen over die periode aangetroffen,  noch in de
archieven  van  het  ministerie  van  Oorlog  noch  in  de  administratie  van  de  werving  te
Gorinchem.  Het  regiment  werd  voorjaar  1808 een  heel  bataljon  ingekrompen  en  verder
gingen er manschappen naar de grensjagers en van twee detachementen op Texel naar de
marine. Maar de gewenste troepenreductie van het voorjaar ging in de nazomer van 1808 over
in een ongewenste troepenreductie toen het grootste deel van het regiment geveld werd door
inheemse malaria.

De vraag is of het jagerregiment, dat in de tweede helft van 1808 en begin 1809 de hoogste
uitval door ziekte had van alle regimenten in Nederland, geen aanvullingen ontving. Dat is
onwaarschijnlijk. Er zijn verder enkele duidelijke pieken en dalen in de toekenningen van de
werving. Een piek is er ten tijde van de inval van de Engelsen in Zeeland. Toen het regiment
rond  de  jaarwisseling  van  1809/1810  in  Zeeland  werd  vastgehouden  door  de  Fransen,
vanwege de ongewisse politiek militaire verhoudingen tussen Frankrijk en Nederland, werden
er nog slechts enkele rekruten van de werving naar het depot van het regiment te Doesburg

726 Zie bijlage II.2 voor de gewenste en reële sterkte.
727 Lokale overheden en burgers werden aangespoord tot alle mogelijke medewerking aan de werving. De jagers 

die tussen augustus en begin oktober 1806 bij het regiment kwamen, waren het resultaat van werving door het
eigen regiment. Eind september 1806 kreeg de binnenlandse werving vorm. Het zal daarna nog zeker enkele 
weken hebben geduurd voor de instroom van rekruten door de binnenlandse werving op gang kwam. 

728 Met betrekking tot vacatures bij de jagers vond op 16 februari 1807 een briefwisseling plaats.
729 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, brief 15 jan., 30 jan., 16 feb., 28 maart 1807. Het depot van

het 2e regiment jagers was nog in Breda gelegerd, maar er werd gewerkt aan het samengaan van de twee 
regimenten jagers. In september 1806 bestond het 2e zowel als het 3e regiment jagers elk nog uit twee 
bataljons. In januari 1807 waren deze samengevoegd tot twee veldbataljons, door de uitbreiding van het 
aantal manschappen per bataljon. Per 22 februari 1807 waren de twee bataljons elk op 9 compagnieën 
gebracht. Daartoe waren de laatste vier compagnieën gesplitst. Het 1e bataljon werd per 1 maart 1807 
gereorganiseerd en vernummerd tot het 2e bataljon van het 3e regiment jagers nadat het 2e regiment 
jagers, bestaande uit slechts één veldbataljon, opgeheven werd en als 1e bataljon opgenomen in het 3e 
regiment jagers. Het depot van het regiment bevond zich te Deventer. 

730 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, brief aan generaal Crass 24 maart 1807.
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gestuurd. De jagers van het depot te Doesburg kregen als bestemming de verdediging van
Amsterdam.  Eerst  na  de  verplaatsing  van  het  regiment  in  het  voorjaar  van  1810  naar
Groningen  kreeg  het  weer  aanvullingen,  waarschijnlijk  vanwege  de  vele  zieken  bij  het
regiment.

Overzicht 3. Instroom bij het regiment jagers door detachementen rekruten 
van de nationale en algemene werving te Gorinchem 731

Zoals uit de vorige paragraaf bleek, waren er diverse aanvullingen uit andere bronnen. In
1806  van  het  5e  bataljon  Waldeck.  In  1809 en  1810  ontving  het  regiment  koninklijke
kwekelingen  en  veliten,  Joodse  mannen die  medio  1810  werden  toegevoegd  en  was  er
werving door het regiment zelf. Tijdens de reorganisatie van het 1e regiment jagers tot het 33e
légère waren er van september tot en met november 1810 aanvullingen naast de toevoeging
van een  bataljon  van het  6e  regiment  linie-infanterie.  Vanaf  1811 kwam aanwas bij  het
regiment via de conscriptie in plaats van toekenningen van vrijwilligers.

Het  jagerregiment  kreeg  in  vergelijking  met  andere  regimenten  de  meeste  rekruten
toegewezen. Alle overige negen linieregimenten kregen tezamen 941 rekruten, terwijl het
jagerregiment 442 rekruten ontving. Daarnaast waren er toekenningen aan het korps veliten
die uiteindelijk ook voor een deel bij het jageregiment terechtkwamen.732

De buitenlandse werving rekruteerde in een korte tijd een groot aantal soldaten. In 1807
telde het 3e bataljon van het 3e regiment jagers 850 man, bij vertrek uit Duitsland zelfs  900
man, maar bij aankomst in Nederland in april 1808 was dit gereduceerd tot 750 man. Bij het
1e bataljon waren er een onbekend aantal Duitsers geplaatst. In het begin van 1807 liep de
aanwas van Duitsers terug.733 Daarom kregen de regimenten jagers order om zelf rekruten te
werven, zelfs Pruisische deserteurs. Maar zoals adjudant Stephenson in zijn dagboek aangeeft,

731 NL-HaNA, 2.01.15, stamboeken 17985-1813, inv. nrs. 293, 295 en 296, depots nationale- en algemene 
werving 1806-1810. Zie ook bijlage II.3 over binnenlandse werving.

732 NL-HaNA, 2.01.15, stamboeken, inv. nrs. 293-296, depots nationale-, buitenlandse- en algemene werving
1806-1810. Het wervingsdepot kende ook een uitstroom om diverse redenen, zie daarvoor bijlage II.3.

733 Medio 1807 werden de buitenlandse werving en de binnenlandse werving te Gorinchem samengevoegd 
en omgedoopt tot een Werfdepot Algemene Werving.
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'het goede tijdstip was verloopen, en wij konden hier niet in slaagen.' 734 Bovendien, doordat
de regimenten voor zichzelf aan het werven waren en elkaar daarbij onderling dwarszaten,
ontstond  een  inefficiënte  competitie.  Een  aantal  van  degenen  die  zich  aanmelden bij  de
werving wachtten slechts op het uitdelen van kleding en uitrusting om vervolgens bij de eerste
gelegenheid te deserteren. De werving leidde niet tot een stabiele uitbreiding, maar kostte wel
veel geld.735  Zo werd het in 1807 opgerichte derde bataljon in het voorjaar van 1808 al weer
opgeheven. Tenslotte waren er ook nog eens Engelse wervers onder de neus van Dumonceau
actief in Bremen en andere Noord-Duitse oorden. Nederlandse soldaten, onder wie ook jagers,
liepen over.736

Namens het wervingsdepot waren in Nederland wervingskapiteins actief. Hun taak was
lokaal bekendheid te geven aan de behoefte aan goede rekruten voor het leger, contacten te
leggen met geïnteresseerden, ze te keuren, verslaglegging te doen en de rekruten naar het
wervingsdepot te Gorinchem over te brengen.737

Het aantal soldaten dat het regiment zelf wierf was van invloed op de toestroom vanuit
de algemene werving, die slechts tekorten aanvulde nadat duidelijk was hoe de omvang
van het regiment was, dus inclusief de rekruten die direct via het regimentsdepot kwamen.
De precieze verplaatsingen van rekruten vanaf het regimentsdepot naar de veldbataljons
zijn  niet  meer  volledig  inzichtelijk  te  maken.  Rekruten  werden  vanuit  het  depot
groepsgewijs verplaatst, zo was op 26 juli 1809 bepaald door de minister van Oorlog. De
minister  moest  om  goedkeuring  gevraagd  worden  om  zo'n  detachement  naar  de
veldbataljons te brengen. Luitenant van Straten beschreef zo´n detachement op 25 augustus
1809. Door een detachement dat van het kamp bij Naarden was gekomen en de aanname
van  enkele  mannen  bevonden  zich  dertig  bruikbare  jagers  in  het  depot  te  Doesburg.
Bovendien waren er nog zestien mannen die niet voor de actieve dienst geschikt waren,
maar  wel  ingezet  werden  in  het  magazijn.  Luitenant  van  Straten  vroeg  de  minister
permissie de dertig bruikbare jagers naar de veldbataljons over te plaatsen.738

Het regiment jagers ontving op 6 juni 1809 50 koninklijke kwekelingen.739 En op 13 juni
1809 kwamen er 48 kwekelingen bij, van wie 31 het leven bij jagers niet aankonden en
alsnog ongeschikt  werden verklaard.740 Koning Lodewijk besloot op  17 juni 1809 meer
koninklijke  kwekelingen naar  de  garde  en  naar  het  3e  regiment  jagers  in  het  'camp de
Naarden' te zenden. In de weken erna kwamen er nog enkele tientallen 'Jongelingen', 'maar

734 Wilde 1999, 151, onder een directie die 28 juli 1807 was opgericht; Stephenson 1825, I: 45.
735 Op 4 februari 1807 werd f 2.500,-- betaalbaar gesteld aan het 3e regiment jagers. Op 16 maart 1807 

volgde nog eens een bedrag van f 3.500,-- dat op 22 maart 1807 beschikbaar kwam.
736 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, aan de MvO 4 feb. en 16 maart, 23 aug. 1807.
737 NL-HaNA, 2.01.15, stamboek, inv. nr. 295, depot werving 1807-1808, Rapport dd 26 april 1808 omtrent 

het Getal (427 man) en soort van recruten door de navolgende officieren en onderofficieren &&& bij 
boven gemelde depot afzonderlijk zijn geengageerd geworden van den 1 januarij tot en met den 21. april 
1808. Get. De Collonel Directeur G. Ampt. Onder leiding van de kapiteins vond al een voorselectie plaats.
Boven dat aantal waren 82 mannen afgekeurd om gebreken en andere redenen. Die voorselectie droeg er 
toe bij dat uiteindelijk slechts een klein aantal mannen tijdens de opleidingsperiode bij het wervingsdepot 
werden weggestuurd wegens gebreken. Van de 427 goedgekeurde en aangenomen rekruten werden 47 
man naar de jagers gezonden, de andere naar overige linie-infanterieregimenten, artillerie, kurassiers en 
huzaren. Enkele rekruten werden bij het depot van de Algemene Werving te werk gesteld. Zie bijlage II.3 
m.b.t. de werving.

738 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1125, relatieven 25-30 aug. 1809.
739 Stephenson 1825, I, 79; NA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nrs. 1106-1109. De koninklijke kwekelingen waren 

ondergebracht in wat later de Tweede Kamer zou zijn. Geoefend werd in de Ridderzaal, waar de 
plavuizen sneuvelden onder het geweld van de geweren. Ook de fraaie schouwen en schoorstenen werden
gesloopt in deze periode.

740 NL-HaNA, 2.01.14.01, Oorlog, inv. nrs. 1106-1109, 13 juni 1809. Daarnaast werden 22 koninklijke 
kwekelingen op 13 juni 1809 naar het depot 3e regiment linie-infanterie gestuurd en 23 naar het 6e 
regiment linie-infanterie.
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minder dan vijftig'  bij.741 Het aantal jagers in het kamp groeide met enkele tientallen, ook
dankzij de komst van veliten en herstelde jagers uit de hospitalen in Amsterdam.  Per 7
september  1809  werd  de  9e  compagnie  van  het  Legioen  Veliten bestemd  voor  het  1e
regiment jagers.742 Deze compagnie ging niet naar de veldbataljons in Zeeland maar naar
Doesburg vanwege het verbod op toezending van aanvullingen ten gevolge van de politiek-
militaire  ontwikkelingen in  Zeeland en Brabant.  Ondanks een decreet  van 18 augustus
1810 dat alle koninklijke kwekelingen en veliten voortaan naar de marine gingen werden
er  ook  na  die  datum nog  veliten  aan  het  regiment  toegekend.743 De aanvullingen  met
kwekelingen en veliten bij het regiment bedroeg circa 197.

Voorafgaande aan elke uitbreiding van het regiment, werd het officierenkorps op peil
gebracht.  Daartoe  werden  onder  andere  officieren  bevorderd  tot  een  hogere  rang,  niet
zelden wanneer zij eerder bij de garde hadden gediend.744 Medio 1809 was zo'n moment
dat  er  aanvullingen  kwamen  bij  het  regiment  en  dat  er  via  de  minister  van  Oorlog
voordracht werd gedaan aan de koning tot de invulling van enkele officierenfuncties. Voor
twee vacatures in de rang van kapitein werden de luitenants Buhlman, Kummer, Schouten
en de Hardt voorgedragen. En tot de rang van eerste luitenant werden voorgedragen de
tweede luitenants Veeren, van der Schell en van Valkenburg. De post van majoor bleef
vacant omdat Cort Heijligers geen geschikte officier kon vinden.745 Twee weken later werd
bekend dat Buhlman en de Hardt de vacatures van kapitein zouden vervullen en dat voor
de twee vacatures tot eerste luitenant waren benoemd van der Schell, Sautin, Valkenburg
en Deventer, ´allen officieren, die wezentlijk door hunne activiteit, applicatie en conduite
avancement verdienen.' 746 Achter deze zakelijke brieven van Cort Heijligers ging ook een
wereld van afgunst en grieven schuil. Uit de dagboeken van adjudant Stephenson blijkt de
competitie  onder  officieren bij  verhogingen in rang en vacatures.  Die machtsstrijd  had
invloed op de werkverhoudingen binnen het kader, hetgeen in deel III aan de orde komt.747

Door de voortdurende verplaatsingen kwam het regiment in veel verschillende plaatsen,
van  onbeduidende  gehuchten  tot  dorpen  en  garnizoenssteden.  Waar  mogelijk  werden
wervingsactiviteiten door het regiment ondernomen, maar daarvan werd weinig aangetroffen
in  de archieven.  Een uitzondering  vormde de  melding van wervingsactiviteiten  door  het
regiment te Dordrecht. Waarnemend commandant Coucourt rapporteerde op 30 september
1808 alle dagen één tot drie jonge mannen aan te nemen en hij had afspraken gemaakt dat
iedere jonge man uit Dordrecht, die in het leger wilde dienen, bij het regiment jagers geplaatst

741 SALD, OA Doesburg, inv. nr. 366.II, Ingekomen Stukken 1809.II, brieven MvO en de cdt. der stad 19, 21 en
27 juni 1809.

742 3 RJ was 28 aug. 1809 vernummerd tot 1 RJ. 
743 Lebrun stelde op 21 aug. 1810 een overzicht samen waaruit bleek dat er 1410 koninklijke kwekelingen en

1267 veliten in het voormalig koninkrijk waren. Kennelijk vonden de meeste toekenningen van veliten 
plaats zonder tussenkomst van het wervingsdepot te Gorinchem want tussen aug. 1809 en mei 1810 
werden er bij de werving te Gorinchem slechts 174 veliten ingeschreven. De rekrutering van wezen nam 
Napoleon over van Lodewijk. Volgens het stamboek werden op 1 juni 1808 (jaar klopt niet) 1 velite aan het 
regiment toegevoegd en tussen 26 juli 1810 en 9 sept. 1810 106 veliten. Totaal kwamen er 107 veliten bij het 
regiment; Joor 2002, 316; Een aantal kwekelingen en veliten overleed al ver voor ze de Russische grens 
bereikten, te Groningen, Emden, Maagdenburg, Stettin. De meesten keerden niet terug van de veldtocht uit 
Rusland. Van een enkeling is iets meer bekend: Jean Dekker (M:2081, 4B) werd krijgsgevangen genomen bij 
Vilnius op 1 nov. 1812. Gerard Werff (M:2088), deserteerde november 1811, keerde 1 juli 1812 terug bij het 
regiment en werd krijgsgevangen gemaakt door de Russen op 13 sept. 1812 bij Sitenski, Non rentré'. Philippe
Reeser (M:2050) overleefde de tocht door Rusland. Hij maakte het beleg van Hamburg mee in 1813/14 en 
ging mei 1814 over in Nederlandse dienst. 

744 Officierslijsten SHAT Xb622.
745 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1108, brief Cort Heijligers uit het Kamp bij Naarden 1 juni 1809.
746 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1416, geheime verbalen 1809, brief Cort Heijligers 18 juni 1809.
747 Stephenson 1825, I, 23-133; II, 1-32.
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zou worden.748 Een piek in toetreding van mannen uit Dordrecht zou in het stamboek van het
33e légère dat na de zomer van 1810 werd opgesteld zichtbaar kunnen zijn. Zes man stonden
nog ingeschreven en dat is geen piek.749 Vier van hen zijn aangenomen in de door Coucourt
genoemde periode. Uit het stamboek van het 33e légère is niet op te maken of zij via de
algemene werving of  door  de regimentswerving zijn  aangenomen.  Gedurende de jaren
1803  tot  en  met  1810  kwamen  er  af  en  toe  mannen  uit  Dordrecht  bij  het  regiment.
Coucourt  schrijft  dat  alle  jonge mannen van Dordrecht  bij  het  regiment  jagers  zouden
dienen, maar uit het stamboek blijkt dat mannen uit die stad ook bij het 6e regiment linie-
infanterie in dienst kwamen. Met de samenvoeging van het 6e linie en de jagers medio
1810 kwamen de mannen uit Dordrecht alsnog in hetzelfde regiment. De vier mannen die
september  1808  werden  aangenomen,  Daniel  Kolderman,  Pierre  Labinon,  Guillaume
Ridderhof en Abraham van Kloveren, dienden gezamenlijk in de artilleriecompagnie van
het regiment. Er waren in 1814 veel vermisten uit Dordrecht die niet meer uit Rusland
terugkeerden.  En van de vier  die  bij  de artillerie  compagnie dienden overleefde alleen
Daniel  Kolderman  de  veldtocht.  Hij  werd  bij  terugkeer  uit  Rusland  ingezet  bij  de
wederopbouw van het 1e bataljon, maakte de blokkade van Hamburg mee en ging op 25
mei 1814 over in Nederlandse dienst.

Een nieuwe impuls tot werving gaf koning Lodewijk in 1809.  Met premies, verzekerd
onderhoud voor (aankomende) weduwen en wezen, en rangverhoging voor militairen die
manschappen aanbrachten, trachtte hij  vrijwilligers te werven voor vrijwilligerskorpsen.750

Vanuit deze vrijwilligerskorpsen wilde hij de regimenten aanvullen. Aan de oproepen van
Lodewijk werd gehoor gegeven en uit het hele land trokken vrijwilligers naar Utrecht. Van
de provincie Gelderland bleken de transporten te reconstrueren. Rond de 900 vrijwilligers
meldden zich aan. De provincie Gelderland organiseerde vanuit Arnhem vijf en twintig
transporten per boot naar Utrecht. De schipper ontving 45 gulden voor het transporteren
van de vrijwilligers. De vrijwilligers kosten 5 stuivers per dag en ontvingen bij hun vertrek
naar Utrecht bovendien een premie van twee dukaten.751 

De vrijwilligers waren primair bestemd voor de linie-infanterie. Toch gingen er ook een
aantal over naar de jagers. Uit een bestand van 249 Friezen, die in dienst kwamen bij de
jagers/ 33e légère tussen 1810 en 1813, bleken er acht als vrijwilliger in 1809 toegetreden
te zijn. Te Utrecht werden zij aanvankelijk ingedeeld bij het 9e regiment linie-infanterie en
pas later bij de jagers.  De vrijwilligersdetachementen marcheerden niet de hele weg van
Leeuwarden naar Utrecht, maar naar Lemmer of Stavoren. Per boot werden de vrijwilligers
naar Amsterdam gevaren.  Van Amsterdam werd deels gevaren,  deels gemarcheerd naar
Utrecht.  Tijdens de grote werving van vrijwilligers in 1809 werden officieren van het 3e
regiment jagers en van andere regimenten bij de vrijwilligersbataljons geplaatst.752 
748 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1248, brief 30 sept. 1808.
749 Eerder kan het gezien worden als een verevening voor de vijf man uit Dordrecht die in de maanden 

ervoor waren gedeserteerd van het regiment. NA, 2.01.15, Stamboeken voor 1813, inv. nr. 325, 
Deserteurs. Bouke Nicolas *1782 5.8.1808 bij het regiment  M:1755 ; van Kloveren, Abraham *1789, 
19.9.1808 M:1788; Kolderman, Daniel *1787, 26.9.1808 M:1791; Labinon, Pierre *1790, 26.9.1808, 
M:1790; Pellemans, Henri *1790 26.7.1808, M:1747; Ridderhoff, Guillaume, *1788, 18.9.1808, M:1793.
Enkele deserteurs keerden terug bij het regiment.

750 RAGe, 0016 Bataafs-Frans Archief, inv. nr. 3422, 'Transport militaire vrijwilligers Arnhem-Utrecht 1809,
1810.'

751 De gouden dukaat die tot 1808 in verschillende provincies werd geslagen, vertegenwoordigde een waarde
van ruim 5 gulden en was na 1808 geen wettig betaalmiddel. De zilveren dukaat, tot 1816 in gebruik, had 
de waarde van de voormalige rijksdaalder (50 stuivers). Het zal deze dukaat zijn geweest die de 
vrijwilligers in duplo ontvingen.

752 Tresoar, 8/3176II-4036, bestanden opgesteld door J.A.Paasman; nr. 612 op de lijst vermisten toegang 11, 
inv. nr. 6510 nr. 22; 8/5176II; 8/4059, 222. Maar volgens de informatie van Paasman kregen een aantal 
Friese vrijwilligers premies die vele malen hoger waren. De premies varieerden van 10 tot wel 245 
gulden, ondanks een decreet dat gemeentes niet meer dan 75 gulden mochten geven. Zie bijlage II.4 
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Zoals eerder vermeld, vanuit de Joodse bevolking bleek er nauwelijks animo voor het
Joodse korps dat koning Lodewijk medio juli. Het doel, twee bataljons van 883 soldaten
elk, werd niet gehaald. Zelfs toen Joodse wezen en armen gedwongen werden om dienst te
nemen, lukte het nog nauwelijks om rekruten te krijgen.753 Het Corps Israëlieten werd juni
1810 al weer opgeheven en de soldaten geplaatst bij het 3e regiment jagers.754 Tot die tijd
was het min of meer een zelfstandig detachement van slechts drie compagnieën in Den
Haag.  Aanvankelijk  zou  het  korps  bij  het  legioen  veliten  gevoegd  worden,  maar  de
bestemming werd gewijzigd naar het 3e regiment jagers. In 1809 hadden de mannen van
het Corps Israëlieten een beschermde status, met behoud van de eigen cultuur in een eigen
korps.  Van  Den  Haag  marcheerde  het  korps  begin  mei,  verspreid  over  enkele
detachementen, naar Doesburg, de depotplaats van het regiment jagers. In de loop van mei
verbleven er 147 Israëlieten in de kazernes te Doesburg. Begin juni groeide dat aantal naar
224 man. Op 21 juni kwamen er nog 29 Israëlieten in Doesburg aan. Eind juni waren er
292 Israëlieten ondergebracht.755 Het korps telde uiteindelijk niet meer dan 360 man. Na
juni 1810 werd het Corps Israëlieten bij het regiment jagers gevoegd en administratief niet
meer apart vermeld. Deze onderzoeksgroep is erg klein, maar desondanks net zo divers als
de rest van het regiment.756 Het waren volontairs, al vanaf 1787.757 De sterftecijfers zijn niet
opvallend  hoger  dan  onder  de  andere  vrijwilligers  bij  het  regiment.  Ze  deserteerden,
werden  afgekeurd  en  overgeplaatst.  Sommigen  waren  ambitieus  en  klommen  op  van
soldaat tot officier. De meesten kwamen uit Amsterdam, wat niet verwonderlijk was omdat
de helft van de toenmalige Joodse bevolking van Nederland in Amsterdam woonde. Ook
buitenlanders dienden er bij het Corps Israëlieten.
     Er traden ook mannen in dienst bij het Corps Israëlieten die niet van Joodse afkomst
waren, zoals Jean Christiaans (M:2289). Hij was afkomstig uit Stavoren. In Sneek, waar
Stavoren ook toe gerekend werd, was geen joodse gemeente. Er woonden in 1809 slechts
dertien  Joden.758 Jean  trad  op  2  oktober  1809  in  dienst  bij  het  Corps  Israëlieten.  In
Maagdenburg op 28 augustus 1811 diende hij bij de 2e compagnie van het 1e bataljon, in
1812  was  hij  bij  de  Grande  Armée en  daarna  bij  de  3e  compagnie  van  het  5e
(depot)bataljon. Hij werd afgekeurd op 23 mei 1814, twee dagen voordat de Nederlandse

betreffende vrijwilligerstransporten, waarin opgenomen de namen van de bij de jagers geplaatste 
vrijwilligers.

753 Schoon 2006, 98, voetnoot 97; Regtien 2001, 1:14-16; KB 8 juli 1809, nr. 24. In Haarlem, waar geen 
Joden van de steun leefden, was geen enkele aanmelding. In Zwolle kwamen drie jongens in aanmerking, 
maar een was geestelijk gehandicapt. In Steenwijk werd één geschikte jongen van 19 gevonden.

754 Wolf 1917, I, 57; Poppers 1926, 138-142; Meijer 1946/2010, 15;  Blom 1987, 60, 61.
755 SALD, NA Doesburg, inv. nr. 2081, 'Notulen van de Commissie kazernering'. Hoewel het Corps Israëlieten 

per 2 mei 1810 officieel was opgenomen in het 1e regiment jagers, bleef het voorlopig nog enkele weken bij 
elkaar. Op last van de adjudant van de koning mochten de Israëlieten per vrijdag 24 mei 1810 niet langer 
provisorisch op de zolder van de Kloosterkazerne verblijven. Zij werden in de bouwkundig betere Grote 
Kazerne en de Klein Barak in de Heerestraat en in de Mariënbelt ondergebracht. De chef van het korps 
Israëlieten gaf aan dat er voor een aantal mannen met schurft een afzonderlijk verblijf diende te zijn. Zij 
werden in de infirmerie ondergebracht en in het 'Schabuuse Kwartier'. Zie deel IV, ziektes onder de soldaten.

756 Ook in deze kleine groep permitteerde bijvoorbeeld een enkeling zich soms gedrag dat bestraft moest 
worden. Hartog Abraham Philips, jager bij de 2e compagnie van het Corps Israëlieten, ontvreemdde in juni 
1810 ten huize van de koopman Gantzsch allerlei goederen en bracht deze bij de bank van lening in. Hij werd 
tevens verdacht van twee andere diefstallen, onder andere vijf zilveren theelepeltjes, een theezeefje en een 
zilveren pijpendopje. Deze goederen werden door 'een Israelitisch militair' bij de zilversmid te koop 
aangeboden. De Magistraat vroeg aan het Departementaal Gerechtshof of de gedetineerde spoedig kon 
worden overgebracht omdat de stadsgevangenis in zo´n slechte staat was. SALD, OA Doesburg, inv. nr. 
367.II, 'Ingekomen Stukken 1810.II', brieven, getuigenissen 28 juni 1810.

757 De Duitser Jean Pohlman (M:10, *1771) kwam 1 jan. 1787 bij het regiment en diende als sergeant-majoor
bij het Korps Israëlieten voor hij medio 1810 overging naar het 1e regiment jagers. Op 22 aug. 1811 werd 
hij sergeant. Hij keerde niet terug uit de veldtocht in Rusland in 1812. 

758 JHM: http://www.jhm.nl/cultuur-en-geschiedenis/nederland/friesland/sneek.
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militairen na de blokkade van Hamburg overgingen naar het Nederlandse leger. 
In  de  loop van  1810 werd  vooral  het  4e  bataljon  aangevuld  met  de  joden.  Daarna

kwamen ze verspreid over de andere bataljons voor, inclusief bij het depot. Een gelukt
integratieproject  in  het  leger  waar  de  burgermaatschappij  zich  niet  aan  kon spiegelen?
Daarvoor was hun tijd te kort bemeten. Zij gingen mee naar Rusland en zijn daar bijna
allemaal omgekomen.

Dan was er nog de bijzondere categorie deserterende conscrits uit Frankrijk en uit de per
1 oktober 1795 Frans verklaarde departementen zochten letterlijk en figuurlijk wegen om
aan de dienstplicht te ontkomen. Conscrits uit  de grensgebieden konden vrij  eenvoudig
over  de  heide  naar  de  Bataafse  Republiek  wandelen,  maar  conscrits  van  buiten  het
grensgebied kenden de wegen niet om uit handen van de gendarmerie te blijven. Welten
heeft  deze  curieuze  diffuse  (land)grens  tussen  dienstplicht  en  vrijwilligheid  in  beeld
gebracht.  Hij  beschrijft  hoe  een  netwerk  van  wervers  actief  was  om  conscrits  te
enthousiasmeren zich aan de dienstplicht te onttrekken en hun de grens over te helpen. De
gendarmerie  ondermijnde  deze  acties  zo  veel  mogelijk  door  middel  van
undercoveroperaties.  De  landgrens,  die  het  verschil  maakte  tussen  dienstplicht  en
vrijwilligheid,  was  begin  1800  nog  vrij  eenvoudig  te  passeren,  maar  in  de  jaren  die
volgden,  werd het  beleid zo aangescherpt  dat  de bevolking steeds  huiveriger  werd om
deserteurs te helpen. Toch wisten vele honderden de grens te passeren. In 1807 en 1809
was  er  voortdurende  wrijving  tussen  Frankrijk  en  Nederland  over  toezicht  op  en  het
retourneren van conscrits die in Brabant, Nijmegen of als dijkwerker in Zeeland werkten.
Nabij  Doesburg  werd  mei  1809  een  gevangen  conscrit  uit  Berg  tijdens  een  transport
bevrijd om te voorkomen dat hij over de grens gebracht zou worden.759 

De werving in Nederland hield in principe wel rekening met dit ongewenste bijeffect
van de Franse conscriptie. De Binnenlandse en Buitenlandse werving mochten vrijwilligers
aannemen, maar op alle plakkaten en in de kranten viel te lezen '...Het is stiptelyk verboden
Fransche daar onder aantenemen...'.760 Desondanks zwommen er visjes door de mazen van
het wervingsnet, reden waarom ook in de regimenten onderzocht werd of er onterechte
aannames  waren gedaan.  In  september  1808 moesten  de  regimenten  opgave doen van
Fransen nadat daar op 29 augustus order toe was gegeven. Bij het 3e regiment jagers was
het  de  voor  de  door  malaria  gevelde  luitenant-kolonel  Cort  Heijligers  waarnemende,
luitenant-kolonel Coucourt die de bataljonscommandanten liet inventariseren of en welke
conscrits uit de Franse gebieden er dienden bij het regiment. Het bleek om drie mannen te
gaan die aan de Franse autoriteiten werden overgeleverd.761

Er is een grijs gebied van soldaten, hun aantal is onbekend, die bij het regiment zijn
geweest, kennelijk, en er ook weer zijn verdwenen, zonder geregistreerd te zijn geweest,
een soort 'fantoomsoldaten'. Ze waren er wel en ze waren er niet. Gerrit van Kruijl was een
van hen. Hij werd op 5 juni 1810 aangenomen als rekruut bij het 1e regiment jagers, maar
hij komt niet in het stamboek voor. Hij deed zich voor als een 18-jarige, terwijl hij op dat
moment pas 15 was. Mogelijk werd hij  uit  de dienst ontslagen omdat hij  te jong was.
Omdat lengte een keuringscriterium was, is  bekend dat hij  1.62 meter lang was.762 Dit
759 Welten 2007, 165-183; Joor 2000, 320-322.
760 Zie bijv. het bericht van de Buitenlandse Werving in de Leeuwarder Courant van 8, 12 en 15 nov. 1806.
761 NL-HaNA, 2.01.15, Stamboeken voor 1813, inv. nr. 232, stamboek 3 RJ 1807-1810; 2.01.14.02, Oorlog, 

inv. nr. 1058. Charles Pas, had opgegeven dat hij geboren was te  Frient in Walien en had zich meerdere 
malen uitgelaten in het Franse leger gediend te hebben. Hoe hij de dienst had verlaten was onbekend bij de 
jagers, waarschijnlijk door gedeserteerd.  Anthonis van der Zanden had opgegeven geboren te zijn in 
Hardentier in Zweeden. Maar in de compagnie had hij zich uitgelaten eigenlijk een Brabander te zijn en uit 
het Franse leger gedeserteerd te zijn. Hij lag in het hospitaal te Bergen op Zoom. Emanúel Wilheze gaf op in 
Darmstadt geboren te zijn, maar bleek uit Brussel afkomstig en gedeserteerd uit het Franse leger.

762 www.genealogieonline.nl/stamboom-van-hoorn, geraadpleegd 13 februari 2013. Hij werd geboren in 
Utrecht op 6 februari 1795 en werd gedoopt op 11 februari 1795. Hij overleed te Bodegraven op 26 
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grijze gebied van niet-geregistreerde soldaten bestond uit mannen die niet bij het regiment
hoorden en het regiment  uitgezet  werden als  zij  er  nét  bij  waren.  Dat kon om diverse
redenen zijn. De soldaat was, zoals Gerrit van Kruijl, te jong, of hij was gehuwd, of een
deserteur  die  onder  valse  naam  bij  het  regiment  probeerde  te  komen,  of  om
gezondheidsredenen  die  in  eerste  instantie  bij  de  keuring  niet  waren  opgevallen  zoals
longlijders en bij epilepsie. In dit onderzoek werden er enkele gevonden: Twee die te jong
waren, twee die onreglementair huwden of gehuwd waren, enkele deserteurs onder valse
naam, enkele wiens gezondheid in het depot werving niet goed was ingeschat.

Paulus  Balkenende  ging  in  dienst  en  werd  medio  juli  1813  met  enkele  kompanen
bestemd voor het 33e légère maar belandde in een reservekorps in Silezïe waar hij gewond
raakte  bij  gevechten,  krijgsgevangen  genomen  werd  door  Russen  en  het  geluk  had
uiteindelijk  naar  huis  terug  te  keren.  Bij  het  33e  légère in  Hamburg  is  hij  nooit
aangekomen.763

Tussen augustus 1806 en december 1810 kwamen er aantoonbaar ten minste 2.378 man bij
het  regiment  en  het  werkelijke  aantal  is  waarschijnlijk  alleen maar  hoger  geweest.  De
sterkte van het jagerregiment schommelde tussen medio 1806 en eind 1810 tussen de 1000
en 1800 man.764 Dat impliceert een aanzienlijk verloop, waarbij een gemiddelde aanvulling
op de  troepen van tenminste  gemiddeld  500 man per  jaar  kennelijk  noodzakelijk  was.
Jaarlijks werd er zo´n 30 tot 50 procent van het regiment vervangen.

Na 1810 kwamen aanvullingen overwegend vanwege de dienstplicht. Desondanks staan
er in het stamboek na 1810 toch nog 110 vrijwilligers ingeschreven die tussen 12 maart
1811 en 1 oktober 1813 bij het regiment kwamen: zeventien vrijwilligers in 1811, 46 in
1812 en 47 vrijwilligers in 1813. Dat staat in schril contrast met de periode vóór 1810 toen
het  regiment,  met  uitzondering  van  de  weeskinderen,  geheel  uit  vrijwilligers  bestond.
Tussen eind 1810 en medio 1814 waren van de 5400 man die bij het regiment kwamen
maar 110 vrijwilligers (2 procent), 98 procent was dienstplichtig. Dat de animo voor de
dienst niet groot was, is een te rechtvaardigen conclusie.
Gelet op het verloop bij het regiment waren meer vrijwilligers zeer welkom geweest. Het
geringe aantal vrijwilligers bij het 33e  légère was niet exclusief voor dit regiment.  In de
tweede  helft  van  1810,  na  de  inlijving,  had  het  depot  werving  te  Gorinchem  nog
gefunctioneerd. Uit de toekenningen bij de werving blijkt niet dat na de inlijving het aantal
vrijwilligers onmiddellijk terugliep. Wel deserteerden er meer vrijwilligers van het depot
werving dan de overleverde administratie van het depot werving doet vermoeden.765 Na de
invoering van de dienstplicht bleef het depot werving als relict van het oude systeem over.
Toch  kon het  Depôt  Generaal  van recrutering  der  Hollandsche  Armee te  Gorinchem,
besloot Napoleon op 27 maart 1811, blijven op voorwaarde dat het geen personen aannam
die  hun  dienstplicht  niet  hadden  vervuld  of  vreemdeling  waren.  Evenmin  mochten  er
deserteurs, Pruisische of Oostenrijkse onderdanen worden aangenomen, danwel mannen
van  het  Rijnverbond,  van  het  groothertogdom Berg,  van  het  gebied  van  Warschau  of
Zwitsers.  In  het  kader  van  de  conscriptie  werd  dit  bericht  bekendgemaakt  in  de
arrondissementen Arnhem, Zutphen, Tiel, Münster en Rees.766 

januari 1853. Gerrit deed in oktober 1810 zijn onderwijzersexamen. Toen zijn stiefmoeder stierf in 1811 
woonde hij in Utrecht met zijn vader bij zijn grootvader in diens kosterswoning.

763 Balkenende, in: NIMH, losse stukken, 57, inv. nr. 4986; 'De Blauwdotter' 1980, 1981, nrs. 34 t/m 40. 
764 De sterktes van 3 okt. en 5 dec. 1810 (incl. 1 bn. van het 6e rgt linie-inf.) zijn hier buiten beschouwing 

gelaten.
765 KB, historische kranten, zoekterm 'depot werving'.
766 SZ, OA Zutphen, 001, inv. nr. 493, maire 1811, Extract uit de Registers der Besluiten van de Prefecture 

van het Departement van den Boven-IJssel van 27 maart 1811. De directeur van het depot was van dat 
besluit van de keizer op de hoogte gesteld en ook van de eisen die hij moest vorderen om verzekerd te 
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Overzicht 4. Het totaal aanvullingen vanwege, binnenlandse, buitenlandse, algemene
werving alsmede werving door het regiment bedroeg in de periode 

augustus 1806 – december 1810 tenminste:
15 augustus 1806 – 1 karabinier en 20 jagers (2 retour van desertie, 1 gedegradeerd)767 
25 augustus 1806  69 man.768 
7 oktober 1806   18 man (1 serg., 2 korp., 15 jagers).
8 oktober 1806     3 rekruten.769

9 oktober 1806    5 jagers, 2 RJ ontving er 59.
12 oktober 1806     3 rekruten.
12 oktober 1806 in het depot             109 manschappen.
13 oktober 1806     7 rekruten
14 oktober 1806      5 rekruten.770

3 februari 1807        3  
Werving augustus 1806-1807             243 man + 59 bij het 2e regiment jagers

Werving Gorinchem januari, februari 1808  60 
April 1808  47
Regimentswerving te Dordrecht zomer 1809      6
Periode mei 1808-juni 1809 p.m.
Werving Gorinchem medio juni 1809 – dec.1810           382
Totaal tussen augustus 1806 en december 1810            797 man
Buitenlandse werving, circa             850 man
Totaal binnenlandse + buitenlandse werving          1.647 man minimaal

5e bataljon Waldeck, september 1806                             >     6 man
Israëlitische Corps mei-juni 1810            292 Israëlieten 
Friese vrijwilligers, voor zover bekend    8 man
Overige vrijwilligers             p.m.
Koninklijke kwekelingen, LegioenVeliten 
geleverd in kamp Naarden en depot Doesburg 1809 50
tweede levering 48
derde levering van tientallen, maar minder dan 50        ca. 40  
Volgens stamboek 26 juli – 9 september 1810            107 Veliten
25 mei 1810, uit het depot Doesburg            100 jagers 771

22 juli 1810, uit het depot Doesburg              80 jagers 772 
Totaal bij het regiment 1806-1810, tenminste         2.378 man aanvullingen

Het depot werving was ondertussen een stille dood gestorven want al ruim half jaar
adverteerde het  depot  niet  meer  in  de kranten.  Na november 1810 meldden zich geen
vrijwilligers meer bij de werving. Kort na Napoleons besluit over het voortbestaan van het
depot werd het ontbonden. Wie zou er immers nog als vrijwilliger dienst nemen als hij
tegen betaling als remplaçant kon dienen?  

zijn dat rekruten van 18 tot 30 jaar geen vreemdelingen waren, niet opgeroepen waren als conscrit of niet 
voldaan hadden aan de conscriptie; mannen die al gediend hadden konden worden aangenomen tot de 
leeftijd van 40 jaar.

767 Waaronder mijn betbetovergrootvader Rikkert Rieksen op 18 aug. 1806.
768 NL-HaNA, 2.01.15, stamboeken Oorlog voor 1813, inv. nr. 229, stamboek jagers 1806.
769 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, brief Dumonceau aan de koning 7 & 14 okt. 1806.
770 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau  inv. nr. 23, Dumonceau aan de koning 11, 15, 16 en 18 okt. 1806.
771 Stephenson 1825, I, 95.
772 Idem I, 97.
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Hoofdstuk 3  De instroom van dienstplichtigen 1810-1814

De conscriptie 

Op 27 januari  1815 hoorden de gemeentes dat  er  een nieuwe volkstelling zou komen.
Oudere volkstellingen waren 'te onvoldoende, dan dat men daarop zoude kunnen afgaan;
daarbij  hebben  de  Conscriptie  en  andere  omstandigheden,  gedurende  de  Fransche
overheersching  voorgevallen,  zulk  een  verbazenden  invloed  op  de  bevolking  te  weeg
gebracht,  dat het van het hoogste belang is voor het tegenwoordig Gouvernement,  het
verschil door dit alles ontstaan, te kennen. Een geheel nieuwe telling is, om dit oogmerk te
bereiken, onvermijdelijk.'  773 Koning Willem I nam de dienstplicht en andere regelingen,
zoals de bevolkingsadministratie, over van Napoleon. Hij had voor het versterken van zijn
positie  alle  belang  bij  kennis  van  de  samenstelling  en  omvang  van  de  Nederlandse
bevolking. Volkstellingen waren al diverse malen gehouden rondom de eeuwwisseling, zo
in 1795, in 1808, en in 1811 ten behoeve van de 'liste civique'. Als reden voor het houden
van de volkstelling van 1815 werd dus  specifiek  de  invloed van de conscriptie  op de
bevolking genoemd. Context en invloed van de conscriptie in de periode 1811-1814 staan
in dit hoofdstuk centraal.774

Onderzoek naar  het precieze aantal  Nederlandse soldaten in het  Franse leger is  nog
volop gaande. Wil Oteman achterhaalde de namen van 53.000 mannen uit Nederland die
tussen 1797 en 1814 in Franse dienst werkzaam waren.775 Maar het aantal  mannen dat
tussen  1811  en  1814  diende  moet  nog  hoger  gelegen  hebben.  Een  resumé  van  de
Nederlandse mannen die voor de conscriptie en maritieme inscriptie werden opgeroepen in
1811, 1812 en 1813 komt uit rond de 33.000 man. Het werkelijk aantal mannen dat tussen
1811 en 1814 onder de wapenen kwam is groter geweest. In de eerste plaats waren er de
ruim 27.100 soldaten die al in het Nederlandse leger dienden op het moment van de Franse
inlijving medio 1810.776 Daarbij  kwamen nog 456 mannen die tussen juli  en december
1810 via de Algemene Werving werden toegekend aan de Nederlands/Franse regimenten.777

De conscrits daarbij opgeteld kom ik op tenminste 60.500 Nederlandse mannen die tussen
medio 1810 en voorjaar 1814 in de Franse dienst waren ingelijfd. 

De  werkelijke  aantallen  conscrits  vielen  hoger  uit  dan  de  bij  decreten  vastgestelde
lichtingen.778 De lichting van de jaarklasse van 1810 bijvoorbeeld, die februari 1812 werd
opgeroepen, kwam uit op 3245 in plaats van 3000 man.779 Bij gebrek aan gedetailleerde
lijsten kan over dat  surplus verder niet veel worden gezegd. Wel weten we dat om twee
redenen  de  werkelijke  aantallen  conscrits  afweken  van  de  bij  decreet  vastgestelde
aantallen.  In  de  eerste  plaats  vragen  de  begrippen  remplaçant  en  suppliant  enige
toelichting. De organisatie van de dienstplicht was gericht op effectieve aantallen conscrits
die in te zetten waren voor de actieve dienst. Tegen een flinke vergoeding kon een conscrit
zich laten vervangen door een ander, een remplaçant, die dit overigens op vrijwillige basis
deed.780 Het  aantal  conscrits  bleef  daarmee  gelijk.  Wanneer  een  conscrit  of  diens

773 SZ, OA Zutphen, 001, inv. nr. 497A, Maire uitgaand jan.-mei 1815.
774 Vlasblom 2013.
775 NIMH, databank Voorouders in Franse dienst/ Nederlandse militairen in het leger van Napoleon.
776 Gabriels 2003, 143-179.
777 Zie bijlage II.3 binnenlandse en buitenlandse werving, toekenningen bij het wervingsdepot Gorinchem; 

NL-HaNA, 2.01.15, stamboeken voor 1813, inv. nrs. 295-296, Depot Algemene Werving, toekenningen 
aan het Nederlandse leger van aug. t/m dec. 1810; OA Zutphen, 001, Maire 1813, inv. nr. 77, 3 april 1813.

778 D'Alphonse was Intendant de l'Interieur. D'Alphonse 1900 (1813), brieven van D'Alphonse aan Lebrun. 
In bijlagen II.7 en II.8 zijn overzichten opgenomen met betrekking tot alle lichtingen van de conscriptie.

779 Colenbrander 1905-1922, VI, 951. 
780 Napoleon had joden het privilege van remplaçant ontnomen met een decreet uit 1808 'wegens de 
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remplaçant  tijdens  de  keuring  of  na  enkele  maanden  afgekeurd  werd,  sneuvelde  of
anderszins overleed dan moest een vervanger geleverd worden door het kanton waar de
afgekeurde conscrit uit afkomstig was, een suppliant. Een suppliant was de eerstvolgende
die een nummer had getrokken bij de loting, maar nog níet was opgeroepen, die bovendien
medisch goedgekeurd was en niet 'à la fin du dépôt' geplaatst. Ook moesten kantons extra
conscrits leveren voor conscrits die uit dienst waren ontslagen. De werkelijke aantallen
opgeroepen conscrits  vielen  daardoor  hoger  uit  dan de  lijsten  van de conscriptie  doen
vermoeden. Bij het 33e légère waren in totaal 232 supplianten onder de conscrits. Het is
aannemelijk  dat  er  bij  de  andere  vier  voormalige  Nederlandse  infanterieregimenten
vergelijkbare aantallen supplianten zijn geweest, alles bij elkaar ruim 1000 supplianten.

De tweede reden waardoor de werkelijke aantallen conscrits hoger waren dan de bij
decreet bepaalde aantallen had te maken met afrondingen bij de berekening en vaststelling
hoeveel conscrits een dorp of stad moest leveren. Daardoor vielen de lichtingen tot acht
procent  hoger  uit  dan  de  bij  decreet  verschuldigde  aantallen.  Een  lichting  van  3000
conscrits op twee miljoen inwoners betekende een conscrit op 666 inwoners.781

Ik  deed  detailonderzoek  naar  het  arrondissement  Zutphen,  dat  wij  kennen  als  de
Achterhoek, om een aantal algemene regelingen te concretiseren. Uit het overzicht van het
arrondissement Zutphen, blijkt dat aantal hoger uit te komen, gemiddeld op één conscrit
per 602 inwoners.782 Door consequent af te ronden naar boven moest de Achterhoek 131
man leveren terwijl 118 het juiste aantal geweest zou zijn. Het arrondissement Zutphen
leverde aldus dertien man (elf procent) meer dan volgens het decreet verplicht was. Voor
de Franse departementen op het voormalig Hollands grondgebied betekende afronding dat
ongeveer 1663 in plaats van 1500 conscrits per één miljoen inwoners, zo'n 325 conscrits op
3000 conscrits per twee miljoen inwoners. Dat zou de hogere uitkomsten van de lichtingen
van  D'Alphonse  kunnen  verklaren.  De  supplianten  plus  de  hogere  uitkomst  door  naar
boven toe afgeronde lichtingen maken het aannemelijk dat er tenminste tussen de 1000 en
2000 mannen extra in dienst zijn gekomen dan de hiervoor geschetste 33.000 man, wat het
totaal brengt tussen de 61.500 en 62.500 man die in Franse dienst waren gedurende de
periode medio 1810 en 1814.

De conscriptie  was georganiseerd volgens de departementale indeling die Nederland
had gekregen bij inlijving in het Franse keizerrijk. Ieder departement had een eigen raad
van rekrutering om het systeem van conscriptie te valideren. De conscriptie was anno 1811
uitgegroeid  tot  een  uitgebreid  administratief  en  geprotocolleerd  systeem.  De  ingekorte
gedrukte  regeling  voor  de  conscrits,  die  in  1812  in  het  Nederlands  werd  uitgegeven,
omvatte  al  ruim  220  bladzijden.  In  principe  kon  geen  enkele  conscrit  aan  het
conscriptiesysteem ontsnappen.  Dit  systeem voorzag,  naast  een  gedetailleerde  opzet  en
uitwerking van de conscriptie, in een aantal clausules waarbij de conscrit zijn plek kon
laten innemen door een ander middels nummerwisseling of plaatsvervanging. Het systeem
voorzag ook in situaties waar de conscrit zich probeerde te onttrekken aan de conscriptie,
door onwilligheid of desertie. De taak van de raad van de rekrutering was het toezicht op
de werkzaamheden van de maires en de sous-prefects ten aanzien van de lichtingen van de
conscrits.  En de raad  van rekrutering  deed uitspraak in  het  geval  van  vrijstelling,  van
uitzondering, opschorting van vertrek en van plaatsing bij het depot, de afkeuringen, het
verlenen van uitstel en het in de plaats stellen of vervangen van mannen. De raad bepaalde

neigingen van deze bevolkingsgroep om zich aan het staatsburgerschap te onttrekken'. Lebrun verwachte 
met de invoering van die regeling in Nederland problemen, maar de arme joden konden een remplaçant 
niet betalen en de welgestelde joden waren overwegend keizergezind. Uitrekzel 1812, 76,77 artikel 
134/302; Colenbrander Inlijving 1913, 100, 101.  

781 Twee miljoen inwoners van Nederland plus Oost Friesland. Willem I paste die afronding niet toe.
782 Zie bijlage II.7 – Overzichten van de conscriptie.
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eveneens de maatregelen voor mannen die zich ongeschikt hadden gemaakt om te dienen
en zij proclameerden de bestemmingen van de mannen.783 Deze raden werden actief toen
volgens  het  decreet  van  3  februari  1811  3000  man  van  de  jaarklasse  1808  werden
opgeroepen.  De mannen die  onder  deze  lichting  vielen,  moesten  op 10 april  naar  hun
onderdeel  vertrekken.  Voor  de  organisatie  van  deze  lichting  was  dus  twee  maanden
beschikbaar. Toen per decreet uit Frankrijk duidelijk was geworden welke lichting er in
Nederland opgeroepen zou worden, werden de departementale besturen aangeschreven. De
prefect van het departement informeerde de onderprefecten van de arrondissementen en
vervolgens moesten de steden en dorpen binnen twee weken lijsten opstellen van degenen
die  opgeroepen moesten  worden.  De verdeling  van de  levée ging  naar  inwonertal.  De
lijsten betreffende de lichting van jaarklasse 1808 moesten voor 3 maart 1811 bij de prefect
zijn.  De  lijsten  werden  aangeplakt  in  de  dorpen,  steden  en  hoofdsteden  van  de
arrondissementen en het departement. Aan de mannen die op de lijsten werden vermeld,
mochten vanaf dat moment geen paspoorten meer worden afgegeven. Namens de prefect
Andringa de Kempenaer werd 14 maart 1811 een bericht verspreid dat een ieder die een
conscrit hielp zich aan de dienst te onttrekken, op wat voor manier dan ook, een boete van
500 tot 1500 franc riskeerde plus een jaar gevangenisstraf.  Keuringen vonden plaats in
vooraf aangewezen ruimtes in dorpen en steden en een route daartoe bepaald.784 

Als  steekproef  wat  de  oproeping  van  3000  conscrits  van  de  klasse  1808  concreet
betekende werd de Achterhoek, het toenmalig arrondissement Zutphen onderzocht. Op 18
maart 1811 stelde de onderprefect van het arrondissement Zutphen een lijst  op van de
verdeling van het aantal conscrits over het arrondissement.785 Warnsveld, waar 200 jaar na
dato dit proefschrift geschreven is, bleek de hoogste bijdrage aan deze lichting te moeten
leveren.  Waar  1:666  inwoners  was  voorgeschreven  lag  dat  in  Warnsveld  op  1:456
inwoners. Alleen Aalten kwam iets boven de 1:666 met 1 conscrit op 677 inwoners. Het
aantal  conscrits  werd  bepaald  naar  het  totaal  aantal  inwoners  zonder  onderscheid  naar
mannen en  vrouwen.  Als  er  in  een  bepaald  gebied  verhoudingsgewijs  minder  mannen
waren, dan werd de mannelijke bevolking van zo'n gebied zwaarder belast dan elders. 

De Raad reisde het hele departement door waarbij op sommige dagen keuringen op drie
locaties werden gedaan. Om alle mannen in het departement te keuren, werd een route
uitgezet die in een zo kort  mogelijk tijdbestek kon worden afgelegd. Toch duurden de
keuringen in het departement Boven-IJssel bijna twee weken. De tour van de raad van
rekrutering  voor  de  conscriptie  van  het  jaar  1808 begon op 26 maart  1811 te  Tiel  en
eindigde op 7 april in Velp.786 Onderdak moest van gemeentewege verzorgd worden voor
de prefect of diens waarnemer, vier hoofdofficieren, de secretaris van de raad,  'en verder
gevolg van domestieken'. De gemeente hoefde de kosten niet te betalen.787 De steden en

783 Uittrekzel 1812, 25, 26.
784 SZ, OA Zutphen, 001, inv. nr. 493, maire 1811, verbaal prefect van het departement Boven-IJssel 13 feb. 

1811.
785 SZ, OA Zutphen, 001, inv. nr. 493, maire 1811, onderprefect 18 maart 1811. Zie voor de verdeling van de 

conscrits in de Achterhoek bijlage II.7.
786 SZ, OA Zutphen, 001, inv. nr. 493, maire 1811, reisorder voor de raad van rekrutering 22 maart 1811. Ten 

tijde van de loting voor de maritieme inscriptie werden kantons samengevoegd. 13 april stelde de prefect 
de data als volgt vast: 19 april om 8 uur te Zutphen voor de kantons Zutphen, Vorden, Warnsveld en 
Lochem. Te Borculo om 15.00 uur voor de kantons Borculo, Groenlo en Eibergen. 20 april 15.00 te Borch
voor de kantons Winterswijk, Aalten, Gendringen en Ter Borch. 21 april om 9 uur te Doetinchem voor de 
kantons 's Heerenberg, Doetinchem en Doesburg. Uiteindelijk werden de data en tijden een week later 
gepland. OA Zutphen, 001, inv. nr. 493, Extract registers besluiten prefect 13 april 1811. Zie bijlage II.7 
voor een overzicht van deze tour

787 SZ, OA Zutphen, 001, inv. nr. 493, maire 1811, prefect Boven-IJssel aan Maire v. Zutphen 18 maart 1811.
De Raad voor Rekrutering overnachtte in een aantal steden, zoals te Zutphen in de nacht van 1 op 2 april 
1811.
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dorpen  waar  de  raad  voor  rekrutering  de  keuringen  verrichte  waren  vooraf  ook  al
aangeschreven dat zij  artsen moesten oproepen die bij  de keuringen aanwezig moesten
zijn. Op last van de prefect was daarvoor in de steden en dorpen geïnventariseerd welke
artsen er werkzaam waren en werd daaruit een keuze gemaakt.788 De goedgekeurde mannen
moesten  drie  dagen  na  de  voltooiing  van  de  keuring  op  10  april  naar  hun  onderdeel
afmarcheren.789 

De mannen die werden afgekeurd moesten indemniteit van réforme betalen voor het feit
dat zij ongeschikt waren voor de dienst wanneer zij een belastbaar inkomen hadden, samen
met  hun  ouders,  van  meer  dan  50  franc.790 Meerdere  afgekeurde  conscrits  uit  dat
arrondissement,  behorende  tot  de  klasse  van  1808,  bleken  op  27  april  1811  de
schadeloosstelling voor hun vervanging nog niet voldaan te hebben. Zij werden hier direct
aan herinnerd en gewezen op de gevolgen als zij niet binnen drie dagen franco voldeden.
Het betrof vier mannen uit het kanton Zutphen.791 Met hen werd direct na de (af)keuring
een  regeling  getroffen.  De  vergoedingen  die  zij  moesten  betalen  waren
inkomensafhankelijk, waardoor de bedragen erg veel konden verschillen per persoon. J.C.
Stander  moest  310  franc  betalen  en  D.  Serrurier  ruim  33  franc,  te  voldoen  in  zes
maandelijkse delen vanaf 20 mei 1811. Door het inzenden van de kwitanties aan de maire
zouden de conscrits hun bewijs van réforme ontvangen.792 De prefect besloot op 31 mei
1811 dat Willem van Rietvelt een zodanig zware breuk had dat hij moest worden afgekeurd
en  er  ook  voor  hem een  financiële  regeling  vastgesteld  moest  worden,  zoals  met  de
conscrits réformées hiervoor beschreven. 

Dat  een conscrit  werd afgekeurd,  had altijd gevolgen voor een andere conscrit.  Het
kanton Zutphen moest  bij  de lichting  van de klasse 1808 dertien man leveren.  Uit  de
briefwisselingen blijkt dat tenminste zeven man direct bij de keuring afgekeurd werden en
Willem van Rietvelt  eind mei 1811. Voor elke conscrit  réformé werd een vervanger in
dienst geroepen, voor de klasse 1808 dus acht man. Jan Hendrik van Eijkel had bij de
loting  te  Zutphen  op  1  april  1811  het  laatste  nummer  getrokken  dat  in  dienst  moest,
nummer 30 had hij. Cornelis Martinus de Haan trok nummer 31 en hoefde – voorlopig –
nog niet in dienst. De vreugde in huize de Haan was van korte duur. Begin juni werd Jan
Hendrik van Eijkel afgekeurd en werd Cornelis Martinus de Haan alsnog opgeroepen om
zich direct te melden.793

De  keuringsarts  moest  afwegingen  maken  van  objectief  waarneembare  medische
afwijkingen. In die zin was er geen verschil tussen de medische keuringen toen het leger
nog een vrijwilligersleger was en toen het een dienstplichtleger was geworden. Maar de
keuring stond soms haaks op de wensen van de aankomend militair. Een verschil tussen
vrijwillig  en  plicht  was  hierbij  dat  de  vrijwilliger  graag  in  dienst  wilde  en  eventuele
afwijkingen wel zou verhullen,  terwijl  een aantal  dienstplichtigen klachten erger deden
lijken of suggereerden om er vooral uit te blijven. Hoewel het ook voorkwam dat conscrits
een afwijking verzwegen om de indemniteit van réforme niet te hoeven betalen. Op het

788 SZ OA Zutphen, 001, inv. nr. 493, maire 1811, prefect Boven-IJssel aan Maire van Zutphen 23 maart 
1811. Te Zutphen was de arts A.G. Klose bij de keuringen om onderzoeken van conscrits te verrichten.

789 M:2963-3167, 5144, 5234, 5235, 5872. Ondertussen was op 10 april het decreet voor de maritieme 
inscriptie uitgevaardigd. 1500 man moesten op 25 april naar hun onderdeel. Het decreet voor 3000 man 
van jaarklasse 1809 kwam op 11 aug. 1811. Deze mannen moesten op 16 oktober naar hun onderdeel. Het
is niet verwonderlijk dat het grootste deel van de gemeentelijke briefwisselingen in 1811, 1812 en 1813 
de conscriptie en inscriptie betreffen. Van de 3000 conscrits van klasse 1808 werden er 2000 bij het leger 
geplaatst en 1000 bij de marine. Het 33e légère ontving van deze lichting 206 man.

790 Uitrekzel 1812, 43, artikel 61 (174).
791 Zie bijlage II.7 betreffende conscriptie.
792 SZ, OA Zutphen, 001, inv. nr. 493, maire 1811, onderprefect Zutphen aan de maire van Zutphen 27 april 

1811; besluiten prefectuur departement van de Boven-IJssel 4 juni 1811.
793 SZ, OA Zutphen, 001, inv. nr. 493, maire 1811, onderprefect aan de maire van Zutphen 6 juni 1811.
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verzwijgen van een afwijking stond een boete.794 Wat ontbreekt in de classificatielijst voor
afkeuring  bij  de  conscriptie  is  de  afkeuring  op  schurft.  In  1808  werden  veel  mannen
wegens schurft afgekeurd. Keuringen waren soms hardhandig wanneer artsen met trekken
en sjorren controleerden of een ledemaat werkelijk vastzat zoals de conscrit aangaf.

De houding jegens mannen met een handicap veranderde tussen 1811 en 1813. Vanwege
het  demotiverende karakter  dat  van verminkte  soldaten uitging  op de bevolking en de
dienstplichtigen mochten zij Frankrijk niet meer in en werden buiten het land opgevangen,
zoals te Mainz. Licht gehandicapten kregen ander werk in plaats van naar huis gestuurd te
worden. Zo werden soldaten met een onbruikbare arm bij de trein van een regiment te werk
gesteld. Zieken mochten voor herstel vanaf januari 1814 naar Frankrijk.795 De keuringen
werden, vergeleken met begin 1811, door de grote behoefte aan mannen voor het leger en
mede  door  de  toenemende  desertie  en  dienstweigering  in  de  tweede  helft  van  1813
aangepast. De maires werden geïnformeerd over de veranderingen. Op 28 augustus 1813
kwam  een 'Oproep  tot  definitief  onderzoek  door  den  Raad  van  Recrutering  op  10
september. Stellig met het oog op het feit dat steeds meer gevallen van dienstweigering of
anderzijds zich voordoen'. Op 30 augustus 1813: 'De verminkingen niet meer als een reden
van  afkeuring  beschouwd  zullen  worden  dat  de  Concrits  die  om  hunne  toevallig
geoordeelde  verminkingen  niet  naar  de  Pioniers  kunnen  wordende  gezonden,  zullen
gedirigeerd worden naar de ekwipagie-batttaillons of de ambulante kompagnien, volgens
den dienst welke zij in een dezer korpsen zouden kunnen verrigten. Het is te wenschen dat
ten  gevolge  van  deze  bepaling,  de  door  lafhartigheid  uitgevondene  en  door
kwaadwilligheid aangeradene middelen om soldaten aan het leeger en nuttige burgers aan
de  maatschappij  te  onttrekken,  niet  meer  gebezigd  zullen  worden.  Er  worden  strenge
maatregelen uitgevaardigd tegen z.g. zeer-hoofdigheid , die maar weinig zijn aangetast. In
plaats van zich te laten genezen, proberen ze zodoende aan de conscriptie te ontsnappen.
De officieren van gezondheid moeten in dezen hun plicht verstaan'. Deze aankondigingen
werden drie achtereenvolgende zondagen gepubliceerd en aangeplakt en driemaal om de
veertien dagen in de dagbladen geplaatst.796

Bij  de  keuringen  werden  lokale  artsen  betrokken  om  de  raad  van  rekrutering  te
assisteren. Er was in elk departement slechts één arts bevoegd om het veto bij de keuringen
uit te spreken als de conscrit, of de artsen onderling het niet eens waren met de uitslag van
de keuring. Een van die artsen was de chirurgijn Rudolf Friedrich Hoffmann. Hij diende
tijdens de keuringen in de eerste helft van 1811 bij het 33e  légère te Groningen, in het
departement  Wester-Eems.  Hoffmann was  van Beierse  afkomst.797 Al  voor  de inlijving
diende hij in het Nederlandse leger. Hij was medio november 1807 als chirurgijn-adjoint
aangesteld bij het 6e regiment linie-infanterie. In 1809 en 1810 verbleef hij als officier van
gezondheid  der  2e  klasse  bij  het  depot  van  het  1e  regiment  jagers  te  Doesburg.798

Hoffmann  onderscheidde  zich  te  Doesburg  tijdens  voortdurende  grimmige
onderhandelingen tussen het gemeentebestuur en de minister van Oorlog om de slechte

794 Uittrekzels 1812, 42-56. In bijlage II.7 is een classificatie van redenen tot afkeuring opgenomen. In 
bijlage IV.4 betreffende zieke jagers is een overzicht opgenomen van wegens ziektes in 1808 ontslagen 
deserteurs.

795 Leggiere 2007, 70; Tulard 1999, I, 487 – 499.
796 ZA, OA Arnemuiden, inv. nr. 403, ingekomen Maire 1813.
797 SHAT Xb 622, Staat van officieren en hun familie, opgemaakt te Givet 27 jan. 1812. Familie van 

Hoffmann (Jean Michel Hoffmann) leefde te Ultenreuth, in het kanton Bergersdorf in Beieren.
798 Hoffmann bleef ook bij het depot toen dat eind 1810 naar Groningen werd verplaatst en vervolgens naar 

Givet. Tijdens de veldtocht in Rusland verbleef Hoffmann bij het depot te Givet terwijl de veldbataljons 
in Rusland veel manschappen verloren. In 1814 was Hoffmann chirurgijn-majoor bij een van de twee 
nieuw geformeerde veldbataljons die onder maarschalk Davout belast waren met de verdediging van 
Hamburg. Sabron 1910, 114; Petersen 1989, 100; NA,  2.01.15, stamboek voor 1813,  inv. nr. 308, 
Officieren van gezondheid 15 nov. 1807.

176



kwaliteit  van  opvang  en  verzorging  van  zieke  jagers  te  verbeteren.799 De  medische
officieren bij het regiment te Groningen bestonden op 3 oktober 1810 uit  Chirurg major
Schmidt, Aide chirurg C.H. Henop, J.H. Jongh en R.F. Hoffmann. Er waren voorts nog vier
sous  aides en  acht  adjoint  sous  officiers  bij  het  regiment.800 Pas  tegen  het  einde  van
november 1810 marcheerde het depot van Doesburg naar Groningen. De laatste zieken
werden op 5 december ingescheept te Doesburg. Met de reorganisatie van het regiment
eind 1810 gingen enkele medische officieren van het regiment met pensioen en andere
gezondheidsofficieren aangesteld bij de veldbataljons.801 Hoffmann bleef bij het depot van
het regiment dat tot het voorjaar van 1811 te Groningen verbleef waar hij werd bevorderd
tot  chirurgijn aide Major Hoffmann kreeg bovendien, samen met tenminste twee andere
officieren, een aanstelling in de raad van rekrutering.802 Bij de keuringen was Hoffmanns
mening doorslaggevend.803

Een  conscrit kon met een  ´certificat d'activité de service' aantonen dat hij  onder de
wapenen was. Met dat certificaat had een jongere broer het recht om 'à la fin du dépôt'
geplaatst te worden. Omdat het soms moeilijk was zo'n certificaat te bemachtigen, stuurden
conscrits ook wel een brief naar huis, waarmee de jongere broer dan kon aantonen dat zijn
oudere broer in dienst was. Coenradus Feringa, conscrit van de jaarklasse 1810, schreef
zo'n brief op 4 april 1812 aan zijn ouders, vanuit het depot te Givet: 'ik heb u geschreven
dat ik een servekaat stuiren wilde naar de raad van Rekrutering Dit kunnen hier wel zien
dat ik onder de dienst bin ik dien onder het 33 Rezement het 5 Batteljon het 4 kompagnie
Mijn kapitein genaamt Valkenberg nu hebben gij met geen servikaat noodig deze brief is
even zoo goed Gij kund an de Merre van Zuidbroek wel zien laten en als die zegt dat het
niet goed is dan kund gij Mij nog wel schrijven dan zal ik maken schielijk Maaken dat ik
nog een krijg voor mijn Broeder Siewert Want de lootings die zullen hartig weeder an de
gang gaan want wij hooren dat de reserven van 88 en 89 weeder moeten op koomen of dat
zoo is of niet dat weet ik niet'.804 

De lichtingen van jaarklasse 1808,  1809,  1810,  1811 en  1812 omvatten  theoretisch
16.556 man. Daarvan werden er 11.556 man aan het leger toegewezen en zo'n 5000 man
aan de marine.805 Van de 11.556 man die aan het leger werden toegekend ontving het 33e
légère 2.306  man  uit  vijf  lichtingen.  Dat  is  één  vijfde  van  het  totaal  terwijl  er  vijf
infanterieregimenten van Nederlandse afkomst waren, een gelijkwaardige verdeling met de
linie-infanterieregimenten.  De grootste aantallen  conscrits die aan het 33e  légère werden
toegekend  waren  van  jaarklasse  1809  en  1810.  Deze  vertrokken  in  oktober  1811  en
februari 1812 naar het depot te Givet en vandaar naar het regiment dat op weg was naar
Rusland. Jaarklasse 1811 werd september 1812 opgeroepen. Deze mannen zijn niet meer in
Rusland geweest. Tegen de tijd dat zij in uniform in actieve dienst waren, was de lichting
voor  hen  gesneuveld  of  in  krijgsgevangenschap  geraakt  bij  de  slag  van  Krasnoi  in

799 SALD, OA Doesburg, 'Brieven 10 mrt.1809-30 sept.1810', inv. nr. 374.
800 SHAT Xb 622, Groningen 3 okt. 1810, samenstelling van het 33e regiment lichte infanterie.
801 Onder hen Collin en van Woerden die ontkwamen aan de slag bij Krasnoï van 17 november 1812 en eind 

februari 1813 naar Erfurt kwamen. 1 nov. 1813 dienden zij bij de medische staf van het regiment te 
Hamburg. SHAT Xb 622, staat officieren 1 nov. 1813.  

802 Kapiteins Carlier (*1774) en Bagelaar (*1775) waren van eind 1811 tot dat zij eind 1813 in Oost-
Friesland in krijgsgevangenschap geraakten bij de rekrutering betrokken. Mogelijk dat zij de raad van 
rekrutering begin 1811 ook al met daad terzijde stonden. SHAT Xb 622, diverse staten gedateerd eind 
1811-nov. 1813.

803 Uittrekzel 1812, 45, art. 64/178; Gazette de Groningue/Groninger Courant 1 maart 1811, nr. 18, bericht 
van 28 febr. 1811. Hoffmanns visie was boven die van de andere twee leden van de raad geplaatst. Was 
een conscrit het niet eens met zijn visie, of wilde de conscrit hem nader spreken, dan was dat mogelijk.

804 Brief Coenradus Feringa,  Givet 4 april 1812. Landarbeider Johannes Coenradus Feringa trok nr. 3 in het 
kanton Veendam en lootte daarmee in. 27 maart 1812 werd hij ingeschreven in het stamboek. M:5115.

805 Colenbrander 1917, 102, 103.
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november 1812.806

In lokale en provinciale archieven is goed terug te vinden hoe rekrutering nauwgezet
opgezet als landelijk netwerk op steeds verfijnder niveau doorwerkte naar departementaal,
kantonnaal,  lokaal  en  individueel  niveau.  Dát  de  conscriptie  ingrijpend  was,  is  wel
duidelijk. De dwang van het systeem, de onontkoombaarheid, was één aspect. Een aantal
dienstplichtigen  probeerde  desondanks  de  uitslag  van  de  keuring  in  hun  voordeel  te
beïnvloeden. Andere deserteerden of verschenen niet op de keuring. Weer andere zagen
handel  in  het  systeem.  Zoals  reeds  vermeld,  de  stroom vrijwilligers  droogde op na de
invoering  van  de  dienstplicht  omdat  de  mannen  zich  beter  konden  laten  betalen  als
nummerwisselaar  of  remplaçant.  De impact  van  de  conscriptie  blijkt  niet  in  de laatste
plaats uit het grote aantal mannen dat omkwam in de jaren 1811 – 1814 zonder vaak hun
precieze  lot  te  kennen:  'Perdu  dans  la  campagne  de  1812  en  Russie'.  Of  zij  werden
uitgeschreven wegens lange afwezigheid bij  het regiment, overwegend ten gevolge van
overlijden of desertie.

De conscriptie leverde een bijdrage aan het grootste leger dat ooit bijeen was gebracht.
De afstanden die overbrugd moesten worden waren enorm, de veldtocht was uitputtend en
besmettelijke  ziekten  verspreidden  zich  makkelijk  via  de  concentraties  soldaten  en  de
bevolking. De napoleontische conscriptie heeft een enorme tol geeist.

De resultaten van de conscriptie

De vorige paragraaf beschreef de toekenningen van conscrits per departement en jaarklasse
aan het 33e  légère. Het is een belangrijke bron die een groep soldaten beschrijft,  maar
helaas algemeen en anoniem. De belangrijkste en omvangrijkste bron voor gegevens over
de individuele soldaat is het stamboek van het regiment. Stamboeken werden al ver voor
Napoleon gebruikt, maar ze zijn meestal niet bewaard gebleven. De stamboeken van de
lichte  infanterie  opgesteld  tijdens  het  koninkrijk  Holland  zijn  zó  fragmentarisch
overgeleverd dat uit die beperkte gegevens geen reconstructie van het regiment te maken
is. Het stamboek van het 33e  légère is wél bewaard gebleven en bestaat uit vier lijvige
boekwerken. Op 10 september 1810 werd het eerste van vier delen van het stamboek in
opdracht van de minister getekend te Parijs en klaar voor gebruik overgedragen aan de
Raad van Administratie van het regiment. Vanaf 1 oktober 1810 tot en met 28 mei 1814
werden er soldaten en onderofficieren ingeschreven, 8.076 mannen in totaal807,  feitelijk
8.074 mannen omdat twéé mannen tweemaal staan ingeschreven.808 Een kleine vijf jaar
later werden de vier delen van het stamboek op 3 juni 1815 te St. Denis gecontroleerd,

806 Ruiter 2007, 6; Ruiter 2013, 54, 59, 178. Philippus de Bak uit Kapelle, die bij het 33e légère gediend zou 
hebben, overleefde de veldtocht in Rusland. Hij werd niet aangetroffen in het stamboek van het 33e 
légère. Uit de departementen Bouches de la Meuse (jaarklasse 1809 en 1811), Ems Occidental (jaarklasse 
1809 en 1810) en Ems Oriental (alle jaarklassen behalve 1811) werden de meeste conscrits aan het 
regiment toegekend. Het geringste aantal conscrits kwam uit Zeeland (47+2 vervangers), waarvan er voor
de veldtocht naar Rusland begon al veertien waren afgekeurd of overleden. Zie ook bijlage II.7 voor 
overzichten m.b.t. de conscriptie.

807 Officieren staan niet in het stamboek. Brieven en officierenlijsten van het 33e légère zijn bewaard in 
SHAT Xb 622. Het dossier geeft een goed overzicht van de officieren die tussen medio 1810 en medio 
1814 bij het regiment dienden. Alvorens soldaten bij een regiment werden geplaatst werd eerst de 
organieke ' kapstok' opgezet binnen het regiment: De structuur van bataljons en compagnieën met de 
officieren, verzorgende, administratieve en bevelvoerende (onder-) officieren en pas daarna volgden de 
soldaten. De officieren waren oudgedienden uit de achttiende eeuw, of zij kwamen vers van de officieren-
opleiding, of van verschillende andere regimenten.

808 Samuel Weege M:1153 en M:1482. *Halle (Saksen) 15 april 1776, 1 april 1807 bij het regiment in dienst 
getreden bij 2BCarbin. 8 dec. 1811 overgeplaatst naar het 3e regiment Étrangers. Johannes Goorhuis 
M:6018 en M:7817. 1 aug. 1813 bij het regiment, 4B1C, gedeserteerd 19 aug. 1814.
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getekend  en  daarmee  afgesloten  door  de  Raad  van  Administratie  van  het  voormalig
regiment.  De  raad  bestond  uit  vijf  leden,  een  'président  du  conseil',  de  chef  van  het
depotbataljon, kapitein Basset, luitenant Lassart, en de kwartiermeester. De vier delen van
het stamboek worden met vele andere stamboeken van andere regimenten bewaard in de
archieven van de Service Historique de l'Armée de Terre in Chateau Vincennes.809

Verdeeld over een vijftal kolommen schreef men van elke soldaat die bij het regiment
kwam een aantal  specifieke persoonlijke gegevens bij.  In de eerste kolom werden zijn
familienaam, zijn voornaam en de naam van zijn ouders genoteerd. Zijn geboortedatum en
geboorteplaats volgde. Het kanton waar de geboorteplaats toe behoorde en het departement
werden vermeld evenals zijn lengte en persoonlijke uiterlijke kenmerken zoals de kleur van
zijn haar en ogen, de vorm van zijn gezicht, neus en kin.

Afbeelding 14. De inschrijving van karabinier Riekert Rieksen 810

De tweede kolom beschrijft hoe en wanneer de soldaat bij het regiment kwam. Vermeld
werd  of  hij  als  vrijwilliger  of  conscrit,  door  overgeplaatsing  of  als  suppliant  werd
toegevoegd? Van de conscrits stonden vaak de plaats van herkomst en trekkingsnummer
genoteerd. Het eventuele oorspronkelijk civiele beroep werd onder in deze tweede kolom
vermeld.  De  derde  kolom  gaf  aan  bij  welk  bataljon  en  compagnie  de  soldaat  in  het
regiment diende. De vierde kolom vermeldde de functies van de militair. Deze kolom werd
vooral  gebruikt  om de functies van de musici  en de onderofficieren te  specificeren en
degenen die tot officier opklommen. De vijfde kolom gaf aan waar de soldaat in actie is
geweest, hoe hij het regiment verliet, overgeplaatst, ontslagen, gedeserteerd, gesneuveld of
overleden in een militair hospitaal. In tegenstelling tot Duitse en Nederlandse stamboeken
vermeldde het stamboek van het 33e légère niet de godsdienst van de soldaat.

De voorbereiding en opzet van de conscriptie hier te lande vond eind 1810 plaats. Begin
1811  werd  dit  systeem  geactiveerd  en  de  eerste  dienstplichtigen  opgeroepen.  Een
aanzienlijk aantal dienstplichtigen, 2.306 in totaal, kwam bij het 33e légère. Maar om het
regiment  tijdens  de veldtocht  in  Rusland op peil  te  houden,  waren deze conscrits  niet
voldoende. Meer noodzakelijke aanvullingen kwamen er medio 1813. De inschrijvingen in
het stamboek vonden plaats op datum van binnenkomst. De inschrijvingen gingen door tot
en tijdens de blokkades van Hamburg (veldbataljons 1 tot en met 4, plus het depotbataljon)
en een 6e bataljon te Maastricht. 
In het stamboek is als zodanig een driedeling te onderscheiden811:

– De soldaten van het oude regiment die oktober 1810 ingelijfd werden in het Franse
systeem.

– De dienstplichtigen die tussen 1811 en 1813 werden toegevoegd aan het regiment.
– De  soldaten  bestemd  voor  de  wederopbouw  van  het  regiment  waaruit  zich  te

Hamburg  in  de  maanden  juni,  juli  en  augustus  1813  de  hoofdmacht  vormde,
bestaande uit vier veldbataljons en een depot. Eind 1813 werd te Maastricht een

809 SHAT 22 Yc 234 tot en met 237, stamboeken van het 33e regiment lichte infanterie.
810 SHAT 22 Yc 234, 159.  
811 Zie voor de instroomgegevens 1 oktober 1810 - mei 1814 bijlage II.8 over sterkte.
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detachement  samengesteld  dat  het  zesde  bataljon  moest  gaan  vormen.  Kleine
detachementen van het regiment maakten in de vestingen van Givet, Deventer en
Maastricht de blokkades van die vestingen mee. 

Napoleon  bepaalde  bij  decreet  van  18  februari  1808  hoe  de  infanterieregimenten
samengesteld moesten worden en in welke sterkte.812 Toen de inlijving medio 1810 een feit
was  werd  dit  decreet  ook  in  voormalig  Nederland  van  kracht.  De  linie-  en  lichte-
infanterieregimenten zouden bestaan uit  een  'état-major' en vijf  bataljons  waarvan vier
veldbataljons en het vijfde het depotbataljon. Elk veldbataljon werd gecommandeerd door
een  'chef  de  bataillon' en  telde  zes  compagnieën,  alle  van  zelfde  sterkte.  De  zes
compagnieën  bestonden  uit  een  grenadiercompagnie,  een  voltigeurcompagnie  en  vier
fuselier compagnieën. Het depotbataljon zou bestaan uit vier compagnieën. De majoor van
het regiment was verbonden met het depotbataljon. Uit een voordracht van vier kandidaten
door  de  kolonel  van  het  regiment  koos  de  minister  van  Oorlog  een  kapitein  die  het
depotbataljon commandeerde onder de orders van de majoor. Hij voerde tevens het bevel
over  een  van  de  compagnieën  van  het  depotbataljon.  Bij  het  depot  waren  tevens  een
adjudant-majoor en twee adjudanten onderofficieren geplaatst. 

De sterkte van de 'état-major', elke compagnie grenadiers of karabiniers, voltigeurs of
fuseliers was bepaald bij het decreet van 18 februari 1808.813 De bij dit decreet bepaalde
sterkte van een regiment infanterie bedroeg aldus 3.970 man, waarvan 108 officieren en
3.862 onderofficieren en soldaten.  De vier veldbataljons met de regimentsstaf moesten 91
officieren en 3310 onderofficieren en minderen tellen.  In deze sterkte  was begrepen het
personeel bestemd om de vier stukken geschut van de regiments-artillerie te bedienen en te
vervoeren, alsmede de verdere trein. Het 33e  légère bestond op 1 oktober 1810 uit 103
officieren en 2.756 onderofficieren en soldaten. De groep onderofficieren en soldaten was
samengesteld uit het 1e regiment jagers, dat uit twee veldbataljons en een depot bestond en
totaal 1.970 onderofficieren en soldaten telde, en uit het bataljon van het 6e linieregiment,
dat uit 786 onderofficieren en soldaten bestond.814 De samenvoeging van het jagerregiment
met het bataljon linie-infanterie voldeed nog lang niet aan de inrichting van een regiment
lichte infanterie volgens het decreet van 18 februari 1808. Zo waren er een kolonel, een
majoor  en  vier  korporaal-tamboers,  zestien  musici,  vijftien  hoornisten,  tien  fluiters  en
twaalf sergeanten te veel, maar drie kapiteins, acht luitenants, twintig korporaals, dertien
foeriers, drie tamboers en circa vijfhonderd soldaten te weinig.

De sterkte  van het  regiment  op  6  december  1810 geeft  geen  spectaculaire  groei  in
vergelijking met 1 oktober te zien. Dat kan ook niet want de laatste vrijwilligers van het
wervingsdepot waren bij het regiment gekomen en de eerste conscrits moesten nog worden
opgeroepen.  Uit  het  overzicht  van  6  december  1810  blijkt  de  verdeling  van  de
manschappen over de onderdelen van het regiment.815 De bezetting op 28 augustus 1811 was
2.176 man, 30 procent lager dan op 6 december 1810. Bij de paragrafen over uitstroom wordt
deze afname toegelicht.816

812 Décret du 18 février relatif à la composition de l'infanterie de ligne et légère; Sabron 1910, 6,7.
813 In bijlage II.8 betreffende de sterkte bij het regiment is een overzicht van de gewenste sterkte volgens dit 

decreet opgenomen.
814 SHAT, Xb 622, dossier 33e légère. Proces Verbal de l'Organisation du 33eme Regiment d'Infanterie 

Légère faite par Mr le Général de Division Comte d'Empire Molitor, Groningen 3 okt. 1810.
815 SHAT, Xb 622 Sterktestaat 33e légère, Groningen 6 dec. 1810.
816 SHAT, Xb 622, Revue de Riguer passé par General Baron de Barbanegre. Etat des Emploijs d'Officiers 

vacants 23 aug. 1811; Staat van revue extraordinaire opgemaakt te Maagdenburg 28 aug. 1811; Proces 
Verbal de l'Organisation du 33eme Regiment d'Infanterie Légère, 3 okt. 1810.  Dat was, ondanks een 
aanvulling van 203 mannen van de lichting van jaarklasse 1808, 443 mannen (30,36 procent) lager dan op 6 
december 1810. Hoewel er veel minder soldaten waren, kende het regiment op 23 augustus 1811 aanzienlijke 
vacatures bij de officieren: vijf kapiteins (een bij 3B; vier bij 4B), 15 luitenants (drie bij 1B; vier bij 2B; drie 
bij 3B; vijf bij 4B), vijf onderluitenants (twee bij 1B; een bij 2B; twee bij 4B). Ter vergelijking: op 3 oktober 
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Om de veldbataljons  in  1811 en met  name in  1812 boven een bezetting van 2.000
mannen te houden was een aanvulling van ruim 900 mannen (meer dan 45 procent van de
bezetting van de veldbataljons) per jaar te weinig. De toekenningen uit de jaarklassen 1808
en  1809  waren  203  respectievelijk  721  mannen,  samen  924  conscrits in  1811.  De
toekenningen uit de jaarklassen 1810 en 1811 bedroegen 636 respectievelijk 350 mannen,
samen 986 mannen in 1812, waarbij 350 conscrits van de jaarklasse 1811 niet meer naar
het regiment in Rusland zijn gestuurd. Zij werden achtergehouden bij het depot te Givet.
Na de slag bij Krasnoi van 17 november 1812 bestonden er geen veldbataljons meer. De
meeste overlevenden van die slag stierven in krijgsgevangenschap voor het voorjaar van
1813 aanbrak.  Te  Erfurt  werd  in  het  voorjaar  van  1813 een  deel  van  het  2e  bataljon
opgebouwd met  conscrits die  te  Givet  verbleven.  Sabron schreef  over  het  regiment  te
Hamburg in 1813 en 1814:  Het is ons niet mogen gelukken, aangaande de reconstructie
van het 33ste R.L.I. voldoende gegevens te verkrijgen om te kunnen vermelden wat met dit
korps is voorgevallen. Het eenige wat wij met zekerheid kunnen aanteekenen is, dat de
maarschalk Davout, in 1813 en 1814 belast met de verdediging van Hamburg, onder zijne
daarvoor bestemde troepenafdeelingen ook twee bataljons van het 33ste R.L.I. telde, welke
in  hoofdzaak  waren  gevormd  uit  'conscrits  réfractaires'  uit  de  depots  van  Wesel  en
Vlissingen afkomstig, en die te zamen ongeveer 800 man sterk waren. Bij deze bataljons
waren de vuurmonden van de compagnie regiments-artillerie. Als officier dienden daarbij:
de  luitenant-kolonel  J.W.  Stubenrauch,  de  majoor  F.  (T.?)  Van Ommeren,  de  kapitein-
adjudant-majoor T.C.C. Veeren, de kapiteins Kroo, Beyer, Stephenson, de luitenants D. (?)
Meyners,  Witte  van  Haemstede,  Feith,  Busch,  Brinkman,  Hulsman,  Willemse  en  de
chirurgijn-majoor R.F. Hoffmann.817 Daar Sabron geen specifieke bronnen opgaf, lag hier
wederom een uitdaging om de context en het waarheidsgehalte te onderzoeken en vanuit
een ander gezichtspunt dan bij de werkplaats in deel I werd beschreven.

In november 1812 werden er 350 mannen aan het 33e  légère  toegewezen, begin april
1813 nog eens 396 mannen. Er moesten tussen Givet, Mainz en Bad Berka bovendien nog
enkele honderden inzetbare soldaten zijn, wat ook blijkt uit brieven en overlijdensaktes van
soldaten. Volgens Sabron werden detachementen aan het regiment toegevoegd  'welke in
hoofdzaak waren gevormd uit 'conscrits réfractaires' uit de depots van Wesel en Vlissingen
afkomstig, en die te zamen ongeveer 800 man sterk waren.'  Dit betrof vooral  conscrits
réfractaires van  het  131e  regiment  linie-infanterie  die  alsnog  onder  de  wapenen  zijn
gegaan. Zodoende kon er weer een regiment geformeerd worden dat tenminste uit vier
bataljons van ongeveer 480 mannen elk bestond, zo'n 1.850 mannen in totaal.818

Van  de  lichtingen  van  de  jaarklasse  1813  en  1814  werden  geen  soldaten  officieel
toegekend aan het regiment, desondanks kreeg het 33e légère 25 mannen toegewezen die
in juli 1813 bij het regiment kwamen, een druppel op de gloeiende plaat van vacatures bij
de veldbataljons. De belangrijkste aanvullingen kwamen vanuit  een groot aantal  andere
regimenten. 1.536 mannen, overwegend conscrits van een enorme diversiteit regimenten,
werden bij het 33e légère geplaatst (47 al in 1811 en 1812 en 1.489 in de maanden juni, juli
en augustus 1813). Deze instroom van 1.536 mannen kwam voor bijna twee derde van het
131e regiment linie-infanterie dat op Walcheren gelegerd was: 997 mannen.819 

 Te Wesel en Straatsburg werden in het begin van juli 1813 réfractaires verzameld die

1810 waren er vacatures voor een porte aigle, twee 2e & 3e porte-aigle en vier luitenants. De situatie bij het 
regiment te Maagdenburg was symptomatisch. Het verloop bij het regiment zou onder druk van de 
oorlogsomstandigheden in 1812 alleen maar toenemen. Zie bijlage II.8 over de sterkte van het regiment.

817 Sabron 1910, 113.
818 800 man uit Wesel en Vlissingen, 350 + 396 conscrits, 2e bataljon circa 300 man = circa 1850 man.
819 De detachementen van diverse regimenten waren goed voor een kleine 60 procent van de theoretische 

opbouw van het regiment te Hamburg. De conscrits (14,1 procent) + conscrits réfractaires (12,3 procent) 
maakten 26,4 procent van de opbouw uit.
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bestemd waren voor het 33e légère en het 29e de ligne.820 
Maximaal zouden alles bij elkaar 2.586 mannen bij het regiment te Hamburg kunnen

komen uit diverse bronnen.821 Op 15 augustus bestond het regiment uit 99 officieren en
2.341  mannen  die  aanwezig  of  onderweg  waren  naar  het  regiment.822 Vanaf  medio
september kwamen er nauwelijks mannen meer bij, integendeel.  De sterkte van het 33e
légère bleek aan het einde van de blokkade van Hamburg op 1 mei 1814 teruggelopen te
zijn  tot  1.275  mannen.  Twee  veldbataljons  en  de  artilleriecompagnie  hadden  nog  een
werkbare bezetting. Het overzicht van 1 mei 1814 laat zien hoe Nederlands het 33e légère
nog  was:  Van  de  1.232  soldaten  waren  er  462  Nederlanders  (37,5  procent)  en  128
Brabanders (10,4 procent). Uit het stamboek blijkt dat er zich onder de Nederlanders ook
enkele Polen en Russen bevonden die op 25 mei 1814 in Nederlandse dienst overgingen.823

Te Givet bleef, nadat het depot medio 1813 naar Hamburg was vertrokken, een piquet
de depot achter, bestaande uit een kapitein, een luitenant en een onderluitenant.824

De situatie bij het 6e bataljon dat de blokkade van Maastricht meemaakte is in deel I
beschreven.  Nog  geen  kwart  bataljon  kon  worden  samengesteld  uit  manschappen
afkomstig van tenminste zestig verschillende regimenten, een internationaal ratjetoe.

Samengevat  bestond  het  regiment  jagers  in  de  eerste  jaren  uit  beroepssoldaten.  Zij
vormden in eerste instantie de basis van het 33e légère. Het regiment werd najaar 1810 nog
aangevuld  met  een  bataljon  van  het  6e  regiment  linie-infanterie.  Vanaf  1811  werden
aanvullingen via de dienstplicht verzorgd. Na de enorme verliezen tijdens de veldtocht in
Rusland kon de goed geregelde conscriptie  niet  voorkomen dat  het  aantal  beschikbare
dienstplichtigen in 1813 snel terugliep. Er kwam personeel van mindere kwaliteit bij het
regiment,  met  name  conscrits  réfractaires.  Zonder  voortdurende  aanvullingen  liep  het
aantal soldaten bij het regiment terug vanwege een gestage uitstroom.

820 Belhomme 1893-1902, IV: 505, 625, 626, order van 8 april 1813;  SHAT Xb 622. Al eerder plaatste 
Napoleon réfractaires bij het regiment (besluit van 30 maart 1811). In okt. 1811 brachten de vanuit Givet 
gedetacheerde kapitein Seeuwen en luit. van Iddekinge de conscrits van Wesel en Straatsburg 
compagniegewijs, bataillons de marche, via Maagdenburg naar Stettin waar de veldbataljons verbleven. 
Organiek vielen deze compagnieën onder het 5e (depot)bataljon. Na de transporten keerde Seeuwen terug
naar het depot te Givet. Iddekinge bleef bij het regiment en kwam om in krijgsgevangenschap te Rusland. 
SHAT 2C 161, overzicht samenstelling bataillon de marche 16 sept. 1813. Daarnaast werden op 16 sept. 
1813 te Wesel twee bataillons de marche geformeerd, van 443 respectievelijk van 710 man, tezamen 1153
man. Ze waren bestemd voor het 13e korps en 50e divisie te Hamburg. In het tweede detachement zat een
eenheid voor het 33e légère bestaande uit twee officieren en 86 onderofficieren en soldaten.

821 Zie voor de samenstelling van het nieuw gevormde regiment en de situatie op 15 aug. 1813, bijlage II.8.
822 Bronnen volgens B. Petit: Archives du service historique (français) de l’armée de terre, cartons d’états de

situation C2 536-547, C2 565-566,C2 696, C2 704-708; carton C13 85 (situation des places 
d’Allemagne); carton C2 154 (correspondance de la Grande Armée du 16 au 31 août 1813). 

823 SHAT Xb 622, Sterktestaat  33e léger te Hamburg 1 mei 1814. Zie ook bijlage II.8 Instroom 1810-1814.
824 Er waren enkele sergeant-majoors en soldaten voor administratieve ondersteuning en hand- en 

spandiensten. Bij het piquet de depot te Givet waren op 22 mei 1814 nog vier officieren, zes 
onderofficieren, een tamboer en veertien chasseurs. Zes mannen lagen in het hospitaal SHAT Xb 622, 
diverse stukken uit de periode juli 1813 tot juni 1814 waaruit de samenstelling van het personeel te Givet 
kan worden opgemaakt; staat van 22 mei 1814.SHAT, inv. nr. 2C 164, brief MvO 12 dec. 1813. 
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Hoofdstuk 4  De uitstroom van soldaten

Manieren van uitstromen

De uitstroom van  personeel  bij  het  regiment  kende  diverse  oorzaken.  De  soldaat  kon
allereerst ontslagen worden, of nam zelf ontslag omdat zijn contract afliep, waarop hij zijn
paspoort kreeg. Redenen voor ontslag waren overbodigheid, incompetentie voor het werk
in verband met gedrag, leeftijd of gezondheid. De soldaat kon ook worden overgeplaatst
naar  een  ander  regiment.  Andere  vormen  van  uitstroom waren  overlijden,  desertie  en
krijgsgevangenschap. 

De uitstroomgegevens tussen de periodes 1806-medio 1810 en medio 1810-1814 zijn
nogal  verschillend van kwaliteit.  Allereerst,  omdat  er  over  de periode  1806-1810 geen
stamboeken zijn bewaard van het regiment. Toch viel over deze periode bij 33 procent van
de jagers  te  achterhalen waarom zij  het  regiment  verlieten.  Van de periode  1811-1814
daarentegen  is  de  uitstroom van  99,75  procent  tot  in  detail  bekend.  In  de  paragrafen
hiervoor werd de instroom gereconstrueerd, maar het verloop in de periode 1806-1810 is
van een vergelijkbare omvang. Gegevens over deserteurs werden om te beginnen in de
koninklijke courant gepubliceerd. Rechtzaken van de krijgsraad te velde beschrijven verder
de  uitstroom  van  een  aantal  ongewenste  sujetten.  Enkele  krijgsgevangenen  worden
genoemd  in  briefwisselingen.  De  in-  en  uitstroomgegevens  van  twee  bijzondere
detachementen op Texel in de zomer van 1808 zijn tot op de man nauwkeurig bewaard
gebleven. Tot slot zijn enkele sterftecijfers voorhanden. Voeg al deze gegevens bijeen en
ook al  voor  de Franse  inlijving  is  de uitstroom  en gros te  berekenen.  Met  name over
ontslagen  werd  weinig  aangetroffen.  Uitzondering  daarop  vormen  enkele  incidentele
casussen  waarvan  brieven  werden  aangetroffen  in  het  archief  van  het  ministerie  van
Oorlog.

De  instroom tussen  augustus  1806  en  eind  1810  bedroeg  tussen  de  2561  en  2711
mannen. Van 1539 van hen is bekend wanneer en om welke reden zij uitstroomden, de
grootste groep vanwege desertie, namelijk 594 mannen. Er overleden minstens 160 man,
meest gerelateerd aan de malaria die de soldaten ziek maakte in 1808. De uitstroom van de
soldaten die in 1808 op Texel lagen bedroeg 156 man. 250 Joodse soldaten namen ontslag
in 1810 en 90 man werden naar het leger van Jérôme overgeplaatst. Ruim 100 mannen
bleken ongeschikt en 25 mannen werden na veroordeling door de krijgsraad ontslagen.

Op de uitstroomgegevens betreffende soldaten van oktober 1810 – juni 1814 kunnen op
het  stamboek  aanvullende  gegevens  gevonden  worden  in  de  'Etat  nominatif' van  het
regiment  die  eind  augustus  1811  te  Maagdenburg  werd  opgesteld.  En  in  de  militaire
hospitalen werden overlijdensakten opgesteld met vermelding van de naam, het onderdeel
en  de  aard  van  het  overlijden  van  de  militair.  Veel  van  deze  overlijdensaktes  werden
achterhaald in het Nationaal archief in Den Haag en in het Staatsarchiv Hamburg. Van de
8074 man die tussen oktober 1810 en juni 1814 bij het regiment dienden, waren ten tijde
van de opheffing van het regiment in mei 1814 nog 1002 man bij het regiment. Op 8074
man bedroeg de uitstroom in totaal 7074 man.825 

De werkelijkheid bleek nog veel beweeglijker dan wat deze cijfers suggereren: In het
hospitaal  opgenomen soldaten verdwenen door overlijden of deserteren.  Zieke soldaten
werden niet of te laat in hospitalen opgenomen en overleden. Soldaten werden tot dienst
gedwongen en deserteerden. Soldaten die  in dienst  mochten,  namen ontslag.  Ontslagen
soldaten  wilden  in  dienst.  Soldaten  leerden  een  ambacht,  maar  kregen  geen  ontslag.
Soldaten deserteerden in  een aantal  gevallen meerdere malen en keerden even zo vele

825 Zie bijlage II.9 betreffende de uitstroom.
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malen weer terug, terwijl ze feitelijk na de eerste desertie geëxecuteerd hadden moeten
worden.  Soldaten bleken iemand anders  te  zijn en stonden onder  verschillende namen,
soms zelfs bij meerdere regimenten, ingeschreven. Soldaten verdwenen, maar bleken nog
te leven. Op papier levende soldaten bleken soms allang overleden, het betrof naamfraude
uit oogmerk van geldelijk gewin. Soldaten bleken ouder, of juist jonger, dan de officiële
papieren aangaven. Deserteurs werden onvrijwillig bij de marine geplaatst, soldaten van
het  regiment  gingen  vrijwillig  naar  de  marine.  Stuk  voor  stuk  zijn  het  buitengewoon
interessante biografieën, maar de geringe continuïteit is de regimentsgeschiedenis.

De volgende casus is symptomatisch voor een groot deel van het regiment en duidt
waarom de uitstroomcijfers niet als absoluut kunnen worden genomen. De jonge Friedrich
Wilhelm Beeger uit Mecklenburg ontvluchtte de armoede van zijn burgerleven na het zien
van de blinkende uitrusting van grote gezonde kurassiers. Met nauwelijks kleding om 't lijf
en zonder goede voeding lonkte het leger. Hij nam op 16-jarige leeftijd dienst als bediende
bij een dragonderofficier. Het bleek in de praktijk allemaal niet zo prachtig. Na viermaal
van dienst gewisseld te hebben, werd hij soldaat, waar hij al spoedig ongeschikt voor bleek
omdat  het  hem fysiek  te  zwaar  was.  Als  tamboer  trommelde  hij  vervolgens  drie  jaar
achtereen, waarna hij 'Musketier' werd. Na de verloren slag bij Auerstadt op 14 oktober
1806 vluchtte Beegers regiment via Maagdenburg naar Lübeck en daar pakten de Fransen
hem op. Hij kon aan krijgsgevangenschap ontkomen door in Franse dienst te gaan, maar
nam zich  voor  bij  de  eerste  gelegenheid  te  ontsnappen  en  zich  bij  het  korps  van  de
partizaan  Von Schill  aan  te  sluiten.  Zijn voornemen voerde  hij  prompt  uit  en  hij  wist
Berlijn te bereiken. Naar eigen zeggen verliet hij deze stad weer eind februari 1807. Beeger
bereikte ongehinderd Schwerin op of net na de 21e april en wilde onbevangen de stad
ingaan toen hij bij de poort werd aangehouden door jagers. 

Op jacht naar Von Schill hield het 3e regiment jagers sinds 21 april 1807 garnizoen in
de stad. Beeger kon zich niet legitimeren én had geen reispas bij zich. Niet voorzien van
juiste papieren werd hij gedwongen tot dienst bij het 3e regiment jagers.826 Zijn Pruisische
militaire  achtergrond werd herkend en daarom werd Beeger  onmiddellijk  als  korporaal
aangesteld. Toen het regiment 2 mei 1807 order kreeg naar de mondingen van Elbe en
Weser terug te keren, hing Beeger zijn Nederlandse wapens en uniform weer aan de haak
en vertrok de andere kant op, naar Mecklenburg. Hij diende  slechts elf dagen bij het 3e
regiment jagers en was één van de 36 jagers van met name van het 3e bataljon, waar de
Duitsers bij geplaatst werden, die tijdens de mars van Schwerin naar de kust deserteerden. 

Beeger bereikte von Schill, raakte nog diverse malen in krijgsgevangenschap, diende in
Spanje in Franse, Spaanse en Zwitserse dienst, voer bij de Engelse marine naar Engeland,
vervolgens naar Helgoland en naar Hamburg waar hij weer in Duitse dienst ging, maakte
de veldtocht naar Rusland mee, nam tenslotte deel aan de oorlog in Duitsland in 1813,
raakte weer in Franse handen en maakte het beleg van Wittenburg mee. Hij raakte diverse
malen  ernstig  gewond,  lag  in  hospitalen,  maar  herstelde  telkens.  Na  de  vele
oorlogshandelingen werd Beeger 'Postmeister' in Ueckermünde. Hij schreef op 68-jarige
leeftijd zijn belevenissen in het leger op als vingerwijzing voor jonge soldaten, dat alle
moeilijkheden  door  vlijt,  uithoudingsvermogen,  plichtsgevoel,  maar  vooral  door  een
godsvertrouwen te overwinnen zijn.827 

826 Om ongewenste mobiliteit van soldaten te voorkomen werd al sinds de late vijftiende eeuw het ´paspoort´
toegepast, een document waarmee de militair geïdentificeerd kon worden en waarbij de reisroute van een 
militair stond beschreven. Asche 2016, 92, 93.

827 Beeger 2008.
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Overplaatsing, afzwaaien en ontslag

Uitstroom door overplaatsingen 1806 – 1810. Overplaatsingen vonden in het leger veel
plaats:  individueel  of  groepsgewijs  ten  gevolge  van  reorganisaties,  in  een  permanente
zoektocht naar mogelijkheden teneinde eenheden, ondanks tekorten aan manschappen, nog
beter  samen te  stellen en om financiën beheersbaar te houden. Bij  het regiment jagers
bleven diverse  reorganisaties  en  pogingen daartoe  zonder  resultaat  omdat  er  te  weinig
manschappen waren.828

Zo'n poging tot reorganisatie was er eind oktober 1806, toen koning Lodewijk order gaf
een bataillon d'elite samen te stellen uit de grenadiercompagnieën van het 4e, 5e, 6e en 8e
regiment linie-infanterie en de karabiniercompagnieën van de twee jagerregimenten. De
minister ontving bericht van de majoors van het 2e en 3e regiment jagers dat deze niet in
staat  waren een compagnie  karabiniers  te  formeren.829 Overzichten van de sterkte bij  de
jagerregimenten van eind augustus en eind september 1806 laten een aanzienlijk tekort aan
karabiniers zien bij beide jagerregimenten. Bij het 2e regiment jagers dienden 104 karabiniers
en ontbraken er 54, plus een halvemaanblazer, bij het 3e regiment waren 114 karabiniers
aanwezig en ontbraken er 44.830

Koning Lodewijk gaf op 9 januari 1807 order de veldbataljons van de jagerregimenten
op 1270 man te brengen. Dertig onderofficieren en 30 korporaals bij het 1e bataljon van
het  3e  regiment  jagers  konden  niet  vrijgemaakt  worden  om bij  het  depot  van  het  2e
regiment jagers te Breda ingezet te worden voor de instructie van rekruten.831 Het 2e en het
3e regiment jagers bestonden september 1806 elk nog uit twee bataljons. In januari 1807
waren  er  in  totaal  nog  slechts  twee  veldbataljons.  In  tegenstelling  tot  de  gewenste
uitbreiding waren de gelederen tijdens de veldtocht door Duitsland fors uitgedund. Het 3e
regiment jagers nam tussen 25 september en 15 oktober 1806 met ruim 300 man af van
1049 officieren en jagers naar 26 officieren en 712 jagers.832 Uit desertielijsten, die in de
koninklijke courant verschenen, valt niet op te maken dat deze krimp veroorzaakt werd
door desertie.833

Koning Lodewijk rouleerde militairen uit de regimenten naar en van de garde. Ook bij
het regiment jagers werden daar voorbeelden van gevonden, zowel van soldaten als van
officieren. 834 Ook adjudant Stephenson diende in 1807 enkele maanden bij de garde.835 Bij
'instroom'  werd  beschreven  dat  er  ook  weer  officieren  naar  de  niet-garderegimenten
terugkeerden. De bijdrage van jagers aan de garde bleef in deze jaren beperkt. De reden
daarvan  was  dat  er  meerdere  orders  tegelijk  werden  gegeven  om  jagers  aan  andere
legeronderdelen beschikbaar te stellen, wat onuitvoerbaar bleek. In het voorjaar van 1808
reorganiseerde koning Lodewijk zijn leger waarbij specifiek de 'Westphaalse inboorlingen'

828 Zie bijlage II.9 betreffende uitstroom.
829 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 856, brief 29 okt. 1806.
830 NL-HaNA, 2.01.15, Oorlog, inv. nr. 229, stamboeken vóór 1813, stamboek 3e RJ 1807-1810, sterktestaat 

2e RJ 25 aug. 1806; sterktestaat 3e RJ 25 sept. 1806.
831 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, brief 15 jan. 1807.
832 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 859. Het regiment telde 15 aug. 1806 1013 soldaten. 1 karabinier 

en 20 jagers kwamen bij het regiment, hiervan kwamen er twee terug van desertie, een was gedegradeerd,
de rest betrof nieuw aangenomen rekruten, waaronder mijn betbetovergrootvader Rikkert Rieksen op 18 
aug. 1806; 2.01.15, stamboeken 1795-1813, inv. nr. 229, 2e regiment lichte infanterie, uittreksels. 1806-
1807. 15 man verlieten het regiment; vier met paspoort,  elf deserteerden. Bij staat van 25 aug. 1806 was het 
regiment vermeerderd met 69 man, verminderd met 32 man, waarvan 22 deserteerden, 2 werden weggejaagd 
en de overigen werden overgeplaatst; NA, 2.01.15, stamboeken, 1795-1813, inv. nr. 232, 3 RJ, uittreksels. 
1807-1810. De staat van sterkte van 25 sept. 1806 geeft aan dat het regiment in totaal 1049 man telde.

833 Koninklijke courant, meerdere publicaties over deserties in november 1806.
834 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, brief 30 januari 1807. Op 30 januari 1807 vertrok luitenant 

J.N. Evers naar de garde. De kapiteins Montaneux en Meyhul gingen op 13 mei 1807 naar de garde.    
835 Stephenson 1825, I, 54-56.
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in  het  Nederlandse leger  werden overgedragen aan koning Jérôme.  Daartoe werden de
Duitsers, na een inventarisatie bij alle bataljons, eerst samengebracht in het 3e bataljon,
waarna ze op 23 februari 1808 voor de overdracht naar Kassel marcheerden.836 Een aantal
jagers  kon bovendien  dienst  nemen bij  een  nieuw opgericht  korps  grensjagers.  Goede
militairen  bleven  zo  behouden  voor  het  leger  in  plaats  van  ontslagen  te  worden.837

Tegelijkertijd lag er ook een order van koning Lodewijk om 500 man te leveren voor de
garde, waaraan Dumonceau maar zeer ten dele voldeed door 33 man van het 4e regiment
linie-infanterie te sturen.838 In de tweede helft van 1809 was het regiment bij machte een
dertiental jagers aan te bieden voor de garde.

Om doorstroming binnen de regimenten te stimuleren ging er op 1 augustus 1808 een
geheime  aanschrijving  naar  de  kolonels  van  de  infanterieregimenten  om  vacatures  te
creëren door  twee kapiteins  met  retraite  te  sturen en  aan  te  geven welke  luitenants  in
aanmerking kwamen voor een bevordering. De reductie van drie naar twee bataljons in het
voorjaar van 1808 had het regiment al ontdaan van officieren die minder geschikt waren
voor actieve dienst en wellicht waren er nog twee kapiteins die de eerste selectie waren
doorgekomen en nu alsnog gepensioneerd konden worden, terwijl goede luitenants in rang
verhoogd konden worden. Bij de voordracht van de luitenants keek de kolonel niet naar het
aantal  dienstjaren,  maar  naar  hun  kwaliteiten.839 Het  regiment  ontdeed  zich  ook  van
kwalitatief mindere onderofficieren en soldaten.

Bij de nieuwe formatie van december 1808 waren er 53 officieren, onderofficieren en
jagers te veel bij het regiment. In de loop van 1809 werd dat al gecompenseerd doordat het
regiment onderofficieren moest leveren voor de nieuw op te zetten vrijwilligersbataljons.840

Tijdens detachering van 256 jagers op Texel, van mei tot oktober 1808, ging een aantal
jagers over naar de marine.  Dat gebeurde op vrijwillige basis. Dit is in feite het enige
complete  overzicht  van  het  verloop  bij  een  deel  van  het  jagerregiment  gedurende  een
bepaalde periode. De uitstroom was aanzienlijk. In een half jaar raakten de detachementen
156 van de 256 man kwijt. 79 man namen vrijwillig dienst bij de marine, de overige 77
verlieten het regiment om diverse andere redenen. Slechts 70 man keerden medio oktober
1808 terug bij het depot in Doesburg. 30 mannen die eigenlijk ook naar de marine zouden
overgaan, bleven achter in het militair hospitaal te Enkhuizen. Zij bleven ten laste van het
regiment jagers.841

Overplaatsingen van officieren vonden bij  voortduring plaats opdat officieren niet te
lang bij één regiment bleven om redenen van professionele objectiviteit jegens de collega's,
waarmee een te grote amicaliteit voorkomen werd. Een officier diende gemiddeld enkele
maanden tot een jaar bij het regiment.842 Overplaatsing van officieren vond ook plaats bij
gedragsproblemen.  Luitenant-kolonel  Boschud  moest  medio  1807  na  herhaald
drankmisbruik  naar  een  ander  regiment,  ontslag  werd  op  voorspraak  van  generaal
Dumonceau  bij  de  minister  voorkomen.843 En  luitenant-kolonel  Wagner  verliet  het  1e
bataljon dat in de zomer van 1809 te Breskens was gelegerd. Hij werd overgeplaatst naar
de garde, waarmee de gezagscrisis doorbroken werd die was ontstaan tussen Nederlandse

836 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 26, brieven 17, 29 dec. 1807, 1, 16 jan. 1808, 11, 13 feb. 1808.
837 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1010, relatieven maart 1808. 
838 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 26, brief 13 feb. 1808.
839 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1415, geheime verbalen 1808.
840 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1079, relatieven 10-16 jan. 1809, rapport 27 dec. 1808. Zie bijlage

II.9 voor een compleet overzicht van de uitstroom. 
841 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1060, oktober 1808, brief 15 okt. 1808. Zie bijlage II.8 voor de 

precieze uitstroom van de twee detachementen.
842 De veldtocht naar Rusland vormde een uitzondering waar officieren langer bij een eenheid dienden. Zie 

ook bijlage II.20.
843 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. 25; 2.01.15, Oorlog, inv. nr. 232, stamboeken vóór 1813, 

stamboek 3e regiment jagers 1807-1810.
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en Franse officieren door het weerbarstig karakter van luitenant-kolonel Wagner.844

Met uitzondering van de reorganisaties in 1808 en de vrijwillige overgang van 79 jagers
naar de marine werden er geen aanwijzingen gevonden voor grootschalige overplaatsingen
van soldaten. Zij kregen hun paspoort en gingen met verlof totdat zij  weer opgeroepen
werden of zelf solliciteerden naar een nieuwe functie binnen het leger.

Ontslag kon een soldaat nemen nadat zijn contractperiode er op zat of zijn dienstplicht.
In sommige bijzondere gevallen kon een soldaat ontslag nemen, bijvoorbeeld wanneer hij
ander werk had gevonden. Toen in de zomer van 1810 het Israëlitisch korps bij het 1e
regiment jagers werd opgenomen, mochten de Joodse soldaten in die specifieke situatie
ontslag nemen, hetgeen zij massaal deden. Van de 300 Joodse soldaten, die juni 1810 in
Doesburg nog bij het jagerregiment verbleven, waren enkele maanden later nog slechts 55
man bij het regiment aanwezig. Dit waren vooral Joodse mannen die al voor de oprichting
van het Joodse korps bij het regiment dienden, sommigen al vanaf 1787. Slechts tien van
de 55 waren gedurende 1809 in  dienst  gekomen.  Het  is  niet  bekend of  ze  de  gouden
dukaten die ze bij intrede bij het korps hadden ontvangen, moesten teruggeven.

Lichamelijke ongeschiktheid leidde tot ontslag of overplaatsing naar de veteranen. Toen
het regiment uit Duitsland terugkeerde in het voorjaar van 1808 werden twee sergeanten
ontslagen  vanwege  gezondheidsklachten  en  vijf  sergeanten,  een  korporaal,  twee
karabiniers en twee jagers naar de veteranen overgeplaatst.845 Besluiten over plaatsingen
werden meestal bekrachtigd door de minister. Toen sergeant-majoor Siebers en sergeant
Bekker begin 1809 hun dienst bij de veldbataljons niet meer konden vervullen, vanwege
langdurige dienst en verwondingen, werd op 17 januari 1809 op hún verzoek door de Raad
van Administratie van het 3e regiment jagers een voorstel aan de minister voorgelegd hun
bij het korps veteranen of het korps grensjagers te plaatsen.846

Soms had een jager  geluk  met  het  vinden van werk.  Tijdens  de vergadering  van het
stadsbestuur van Doesburg op vrijdag 23 februari  1810 werd de sollicitatie van de jager
Overmulder besproken. Hem werd het paspoort verleend om de vacature van veldwachter te
vervullen.847 Over ontslagen soldaten werd verder niet veel aangetroffen in archieven, met
uitzondering van enkele vermeldingen in de archieven van de krijgsraad. In het archief van
het ministerie van Oorlog werden enkele sollicitatiebrieven aangetroffen waaruit bleek dat
enkele soldaten graag weer in dienst wilden om aan de armoede te ontsnappen. Een ervan
was afkomstig van Johannes Geluk. Hij was geboren te Batavia en werd soldaat omdat hij
nooit een ambacht had geleerd. Tijdens de reorganisaties van 1808 werd Johannes Geluk
als  vreemdeling  uit  het  3e  bataljon  ontslagen.  Bovendien  had  hij  zich  als  'vrij  man'
opgegeven terwijl  hij  in  werkelijkheid  getrouwd was.  Hij  liet  het  er  niet  bij  zitten  en
wendde zich tot 'Zijn Majesteit Lowies Napoleon Regerende koning Van hollant. Terwijl
Zijn Majesteit Is Een Vader Der ongelukkige Militaire Zoo Is Dat Ik Johannes Geluk mij
keere tot Zijn Majestijd Terwijl Ik tien Jaar En Drie maande het lant trou het lant Gedint
heb Onder De Eerste halve bregade En Vier Jaare en 10 maand Op het Schip Soutman
altijd Eerlijk en Trou mijn Paspoort Van heb En nu om Dat Ik Geen Ambagt kan mij aan
heb laate neme onder het Derde batteljon Jagers En om Dat Ik mijn Voor een Vrij persoon
op heb Gegeve en Ik getrout Was Zoo hebbe Zij mij een briefie Van ontslag gegeve nu Weet
Ik Geen Raat Want Ik Geboorte ben Van batavia Zoo Dat Ik hier Een Vreemdeling ben En
Geen  Raat  Weet  Zoo  Is  Dat  Ik  ootmoedig  mijn  keere  tot  Zijn  Majestijd  En  Versoeke
ootmoedig  of  Ik  op  Een of  ander  Wijs  Geplaats  te  mooge Worde In Een hospitaal  of
anderlans Werke om Zoo aan mijn broot te koom hoopende Dat Zijn Majestijd mijn niet
844 Stephenson 1825, I, 68-73.
845 NL-HaNA, 2.01.15, stamboeken 1795-1813, inv. nr. 232, stamboek 3e regiment jagers 1807-1810. De 

meeste verslagen zijn gedateerd Deventer 18 april 1808.
846 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv.nr. 1080, relatieven 17-27 jan. 1809, brief Van der Schell 17 jan. 1809.
847 SALD, OA Doesburg, inv. nr. 374, 'Brieven 10 maart 1809 – 30 september 1810' .
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Zal verstoote En plaatse mijn als moglijk als oppasser In een hospitaal te Plaatse hopend
op De Genade Van De barmhertig Van Zijn Majestijd En Die Geen Verstoot Die Zoo lang
als vreemdeling het lant eerlijk En trou gedint heeft blijv met alle ootmodige agting Zijn
Majestijd UE DW Dinaar Johannus Geluk'.848

Onderzoek maakte weinig concreet over ontslag en overplaatsingen van soldaten van
het jagerregiment in de periode 1806 – 1810. Er kan slechts gesignaleerd worden dát er
aanzienlijke  aantallen  jagers  ontslagen  en  overgeplaatst  moeten  zijn  geweest.  De  paar
vondsten  doen  vermoeden  dat  het  werkelijk  aantal  ontslagen  veel  groter  was.  De
gebeurtenissen in de jaren 1806 tot en met 1810 zijn daar ook een indicatie voor. Eind
1806 was er de veldtocht in Duitsland. In 1808 is het grootste deel van het regiment door
malaria  geveld.  De  herstelperiode  was  lang.  Een  aantal  jagers  werden  als  ongeschikt
ontslagen. Bij het Engelse leger gebeurde dat ook grootschalig.849 In de tweede helft van
1809  vielen  Engelse  troepen  Zeeland  binnen.  Het  3e  regiment  jagers  had  daar  een
prominente rol, waardoor het verloop ook hoger was.

Uitstroom  door  overplaatsingen  medio  1810  –  medio  1814. In  totaal  werden  498
onderofficieren  en  soldaten  overgeplaatst  naar  andere  regimenten.  Dat  is  ruim  zeven
procent van de 7074 man die tussen 1811 en 1814 bij het regiment uitstroomden. Nog voor
de zomer van 1812 volgde overplaatsing van 437 man. Daarbij vallen twee overplaatsingen
op. Napoleon plaatste 186 Duitsers bij het 3e regiment Irlandais/Etrangers. Verder werden
er 249 Hollandse soldaten bij regiment Belle Isle geplaatst.  Van 20 man betrof het een
interne  verschuiving ten  behoeve van de  artillerietrein  van het  nieuw op te  richten  2e
bataljon.850 

Een deel van de officieren werd met de reorganisatie van het regiment eind 1810, begin
1811 overgeplaatst, zoals reeds beschreven bij de paragraaf over de soldaten van Napoleon.
Oudere soldaten van het in oktober 1810 bij het 33e légère gevoegde bataljon van het 6e
regiment linie-infanterie, gingen in de loop van 1811 vanuit het regiment naar de veteranen
of kregen na afkeuring hun ontslag.851

Het einde niet gehaald 

Veel  soldaten  haalden  het  einde  van  de  diensttijd  niet.  Ongelukken,  onderkoeling,
verwondingen,  ziekte  of  executies  door  een  vuurpeloton  waren  allemaal  duidelijke
doodsoorzaken. Maar van een veelvoud aan militairen bij het regiment die het einde van
hun diensttijd niet haalden, ontbrak een duidelijke omschreven doodsoorzaak. Vaak staat er
'Perdu',  verdwenen,  of  'Raijé',  uitgeschreven,  achter  een  naam in  het  stamboek.  Naast
overlijden is er een veel groter grijs gebied van verdwenen militairen, waarbij desertie ook
een rol speelde.  Soms gaven andere bronnen dan het stamboek aanvullende informatie.
Duidelijk is wel dat er veel meer jagers overleden in een hospitaal dan op het slagveld.852 

848 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1080, 17-27 januari  1809. Bij brieven van officieren werd vaak 
een reactie aangetroffen in de archieven van het ministerie van Oorlog, van soldaten niet. Dat zegt niet dat
het ministerie niets met de brieven deed. Waarschijnlijk werden ze aan de Raad van Administratie van een
regiment doorgestuurd. 

849 6 maanden na terugkeer uit Zeeland waren nog 11.000 Britse soldaten ongeschikt voor de dienst. Jeffry 
1907, I, 288.

850 SHAT 22 Yc 236, stamboek 33e regiment lichte infanterie, 15, M: 4890; Brief Yme Harmens Bouma: 
Tresoar, toegang 16, inv. nr. 903 stuk nr. 31. Zie bijlage II.9 betreffende de uitstroom en bijlage II.22 voor 
de overplaatsingen naar de regimenten Irlandais/ Etrangers en Belle Isle.

851 De periode vanaf de invoering van de dienstplicht tot het einde van de Franse tijd bestrijkt drie en een half
jaar. Dat was een te korte periode om als dienstplichtige af te kunnen zwaaien omdat de duur van de 
dienstplicht vijf jaar in vredestijd was en onbepaald in oorlogstijd.

852 Allen 1998, 34. Zie bijlage II.9 betreffende uitstroom.
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Periode 1806 – 1810. Evenals bij de paragraaf over ontslagen en overplaatsingen zijn ook
de overleveringen voor deze periode uiterst schamel en weinig consistent.
Veel  soldaten werden ziek tijdens de veldtocht eind 1806 en de bezetting in  1807 van
Noord-Duitsland. Een onbekend aantal overleed.853 Met de terugkomst van het regiment uit
Duitsland in  het  voorjaar  van  1808 waren  er  veel  zieken en  te  Zutphen,  Deventer  en
Doesburg overleden er jagers aan ziektes.854

In de zomer van 1808 werd het  regiment  en masse ziek ten gevolge van inheemse
malaria. Een groot deel van de bataljons werden opgenomen in hospitalen te Bergen op
Zoom, Breda, Bussel en Gent. Op 31 augustus 1808 werden er in het militair hospitaal te
Gent negen overleden militairen van het regiment geregistreerd.855 De ziektegolf was eind
augustus  nog  lang  niet  over  zijn  hoogtepunt  heen  en  in  1809  blijken  er  160  jagers
overleden te zijn. Wanneer vergelijkbare uitbraken onder Engelsen in 1809 representatief
waren geweest  voor  de situaties bij  de jagers dan moet  het  sterftepercentage onder  de
jagers aanzienlijk zijn geweest. Ter vergelijking: 13.000 Engelsen werden ziek afgevoerd
uit Zeeland. Van de Engelsen stierf in Zeeland tussen medio augustus en december 1809
zestien  procent  van  het  totaal  (25.000),  ruim  30  procent  van  13.000  zieken.  Er  zijn
aanwijzingen dat de Engelse militairen, naast malaria, ook aan andere ziektes leden, zoals
mogelijk tyfus.856

Eind  augustus  1808  stonden  ruim  1450  jagers  als  ziek  geregistreerd.  Bij  een
sterftepercentage, zoals bij de Engelsen, van 30 procent, zouden 435 jagers zijn overleden.
Maar voor zo'n hoog sterftecijfer is geen enkele aanwijzing te vinden. Ondanks de heftige,
recidiverende en langdurige malaria lijkt het aantal sterfgevallen mee te vallen. En ook een
jaar  later,  toen  de  'najaarskoortsen'  veel  soldaten  weer  ziek  maakten,  vond  professor
Brugmans,  directeur-generaal  van  de  Geneeskundige  dienst,  het  aantal  zieken  erg
meevallen en de sterfte was gering. De aard van de koortsen was niet kwaadaardig en veel
geringer  dan de  artsen  hadden verwacht.  Wel  heerste  de  verwachting  dat  de  epidemie
gevaarlijker  kon worden857 Op het hoogste niveau van de minister van Oorlog,  generaal
Dumonceau en professor Brugmans van de Geneeskundige dienst, werd niet veel geschreven
over overleden soldaten. Van de detachementen die in 1808 op Texel waren gelegerd staat
één jager als overleden geregistreerd.858

Slechts  enkele  jagers  kwamen door  ongelukken om het  leven.859 Sommige  soldaten

853 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, 1806-1810; NA, 2.21.056, Dumonceau, periode 1806-1810. Koning 
Lodewijk was tegenstander van de doodstraf, soldaten werden niet geëxecuteerd. Luitenant Michiel 
Stephenson stak op 12 juli 1807 een dronken karabinier dood die hem aanviel.

854 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1061, brief 15 okt.1808. Het overlijden van een jager te Doesburg 
werd achterhaald omdat tijdens de begrafenis een eresaluut gegeven. Het afgevuurde kruit werd in een 
brief aan de minister van Oorlog verantwoord. Zie deel IV, verzorging.

855 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1052, relatieven begin sept. 1808. Één van de zieken was Armand 
Oosterim, 'chasseur de la 7. Compagnie du 1er Bataillon du 3e Regiment de Chasseurs hollandais age de 
dix huit ans, geboren te Deventer. Hij werd opgenomen in  de Commune de Bruxelles Hopital de Militaire 
Sevensaire' op 10 augustus 1808 en overleed op 21 augustus 1808 'décédé par suite d' une affection 
chronique de la poitrine'. SD, stad Deventer, periode Franse tijd, 1795-1813, ID 0692, inv. nr. 51, 
ingekomen stukken 1808, 'Extrait Mortuaire 'Commune de Bruxelles Hopital de Militaire Sevensaire' 21 
augustus 1808.

856 Bosma 2008, 162-184; Curtin 1989, 81-83. Extremer nog was de mortaliteit onder soldaten die naar de 
koloniën gingen. Daar kon mortaliteit in de eerste helft van de negentiende eeuw oplopen tot maar liefst 
80 procent. Zo erg was het bij de jagers zeker niet.

857 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1127 en 1130, rapport van de dir.-gen. Geneeskundige Dienst.
858 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1060, okt. 1808, brief 15 okt. 1808. 
859 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1122, relatieven 1-9 augustus 1809. De halvemaanblazer Jan van 

Dongen, van het 1e bataljon, verdronk op 26 mei 1808 in de haven van Bergen op Zoom. Een jager 
verdronk in het najaar van 1808 in de gracht van Breda doordat hij dronken van de kade tuimelde en niet 
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deserteerden  om  heel  andere  redenen  dan  oorlogsomstandigheden.  In  enkele  gevallen
wordt die verdwijning duidelijk, zoals in de situatie van jager Nicolaas de Rooij, die op 16
augustus 1809 een excuserende brief aan de minister van Oorlog schreef. Nicolaas had
lang in het ziekenhuis gelegen en nam, zoals hij schreef, uit moedeloosheid en wanhoop,
het besluit het hospitaal te verlaten met achterlating van zijn wapens en verdere uitrusting.
Hij wilde graag bij zijn regiment jagers terugkeren, maar was bevreesd voor de straf die
hem als deserteur stond te wachten.860 Nicolaas de Rooij werd niet aangetroffen in lijsten
deserteurs. Noch kwam hij voor op lijsten van jagers die in het kader van gratie naar de
marine werden gestuurd. Mogelijk is hij dus weer in dienst genomen, na bestraffing. Wat voor
hem pleitte,  was  dat  hij  zichzelf  meldde  en  bovendien  zonder  wapens  en  uniform was
gedeserteerd.

Periode 1811 – 1814. De uitstroom van mannen die onder het etiket 'einde niet gehaald'
vallen, zijn volgens de beschrijvingen in het stamboek vooral onder te verdelen in een
vijftal categorieën: overlijden, verdwenen, uitgeschreven na lange afwezigheid, ter dood
veroordeeld en krijgsgevangenschap.

Naast deze vijf voornaamste categorieën staan het stamboek slechts twee man genoemd
die zijn gesneuveld. Thery Brouwer uit Amsterdam (M:144) en Jean Bos uit Elst (M:1561),
uit de 2e respectievelijk 1e compagnie van het 4e bataljon sneuvelden tijdens de 'l'affaire
de Bobroski' op 8 september 1812. Bij Babrujsk (Bobruisk) in Wit-Rusland werden het 1e
en 4e bataljon ingezet om de Russen uit de vesting te verdrijven.861 Natuurlijk sneuvelden
er veel meer militairen in Rusland dan Thery Brouwer en Jean Bos, vooral in de aanloop
naar en tijdens de slag bij Krasnoi. In de vroege uren van 17 november 1812, bij nadering
van Krasnoi, dekte het 33e légère in verspreide orde de linkerflank van het Ie legerkorps in
een poging de Russen op afstand te houden. Bij deze actie kwamen twee officieren en
veertig  soldaten  om.  Daarna  volgde  de  veldslag  waarbij  het  regiment  in  carré  stond
opgesteld.  Volgens  grootmajoor  H.P.  Everts  telde  het  regiment  voor  de  slag  nog  380
militairen inclusief officieren. Hij beschrijft in zijn memoires de situatie na de veldslag:
'Quinze officiers étaient tués, vingt étaient blessés.[...]Des hommes du rang, il n'en restait
debout que soixante-six. Le carré donc était en quelque sorte dessiné par les cadavres'.862 

Maar al eerder sneuvelden er soldaten van het 33e légère in Rusland. Luitenant-kolonel
Abraham Schuurman verrichtte met een detachement van ongeveer driehonderd soldaten
verkenningen bij 'Borowsk' op 25 september 1812.863 Driemaal voerden Russische troepen
een  aanval  uit  op  het  carré  van  het  bataljon  van  Schuurman.  In  totaal  verloor  hij  2
officieren en 120 soldaten, volgens Sabron.864

Op 3 november 1812 vond het Ie legerkorps de stad Wiasma door Russen geblokkeerd. De
troepen van Davout vochten zich door de Russische linies waarbij aan Franse zijde 4000
doden en gewonden vallen. Dat er hard gevochten is door het 33e légère, dat hier ook bij
betrokken was, is zeker, maar hoeveel man het regiment precies verloor is onbekend.865

Voor nabestaanden kon het van groot belang zijn om een rechterlijke doodsverklaring te
krijgen. Deze zogenaamde aktes van notoriteit waren nodig in verband met erfrecht, als de

op tijd uit het koude water kon worden gered. Stephenson 1825, I, 75. 'des nagts omstreeks 12 uur, viel 
den fourier de Kock van de Karabinier Komp in de gragt voor de kaserne, en moest door de hoogte der 
kant en men hem niet spoedig genoeg konde helpen verdrinken'.

860 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1124, relatieven 17 - 24 aug 1809.
861 Sabron 1910, 72, 73.
862 Everts 1901-1903, 701: sterkte van het regiment te Krasnoi op 17 nov. 1812.
863 Borowsk ligt ten zuidwesten van en binnen een dagmars van Moskou.
864 Sabron 1910 , 66-68; NA, 2.21.239, inv. nr. 15, brieven T.C.C. Veeren 1812 – 1815, Moskou, 2 okt. 1812;

Veeren 1939, 111-157, 116. Volgens kapitein-adjudant-majoor T.C.C. Veeren verloor Schuurman bij deze 
gevechten 100 man doden en gewonden.

865 Sabron 1910, 93-95.
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weduwe of om aan te kunnen geven dat de doodverklaarde wel of niet de vader van iemand
kon zijn. Omtrent gesneuvelden werden twee verklaringen gevonden die voor de rechtbank
werden  afgelegd.  Karel  Willem  Lier,  muzikant  bij  het  regiment  legde  in  1835  een
verklaring voor de rechtbank van Zwolle af over de muzikant Johann Christiaan Nottrot of
Notterot. Hij had hem bij Krasnoi dood op het slagveld heeft zien liggen: 'dat bij deze slag
een groote verwarring heerschte en hij, getuige, voornoemde Notterot na het eindigen der
slag op het slagveld dood heeft zien leggen nadat de Armée reeds was voortgerukt en hij
den gesneuvelden stellig heeft herkent'. De vrouw van Nottrot beviel in mei 1815 van een
zoon die ten onrechte de naam Nottrot kreeg. Een rechtbank corrigeerde dat twintig jaar
later.866 

Droogscheerder Nicolaas de Zwart legde voor de vrederechter van Leiden op 26 maart
1819 ten gunste van de weduwe Willemina Adriana Randoe een getuigenis af onder welke
omstandigheden soldaat Petrus Johannes van Veen januari 1813 te Kolberg bij Stettin was
gesneuveld. Petrus Johannes van Veen wist Rusland te verlaten en kwam uiteindelijk in de
vesting  Kolberg  aan,  130 km ten  noordoosten  van Stettin,  waar  januari  1813 nog een
aanzienlijk aantal Nederlanders in garnizoen verbleef. Nicolaas verklaarde dat van Veen in
1813 diende als soldaat bij het 33e légère 'en dat dezelve in de schermutseling bij Golberg
in de maand January van het jaar achttien honderd dertien voorgevallen door een kardoes
zoodanig in de zijde is getroffen dat de voornoemde P.J. van Veen den volgenden dag aan
die bekomene wonde is overleden. Gevende de comparant voor reden van wetenschap dat
hij altijd met dezelve Petrus Johannes van Veen heeft gediend en gezien dat dezelve in
voormelde schermutseling bij Golberg is gewond, en dat hij denzelven den volgenden dag
dood op een wagen gezien en achtergelaten heeft'.867 De weduwe van Van Veen kon door
deze verklaring later hertrouwen.

Van de soldaten die in een hospitaal werden opgenomen, stierven er veel.868 Nadat een
soldaat was overleden werd een overlijdensakte opgesteld en ondertekend door een arts
van het hospitaal, waarvan een afschrift werd gestuurd naar de Raad van Administratie van
het regiment waar de overledene had gediend. Totaal werden 866 overleden soldaten in het
stamboek vermeld. Ook werd een afschrift van het overlijden gestuurd naar het land van

866 RAO, Rechtbank van eersten aanleg te Zwolle, Interlocutoir vonnis 28 jan. 1835 en proces-verbaal van 
een getuigenverhoor in Zwolle 07 mei 1835, vonnis rechtbank 24 juni 1835. Deze verklaring was nodig 
omdat Johanna Ekkelboom, de vrouw van Johann Christian Nottrot, na zijn sneuvelen op 12 mei 1815 is 
bevallen van een zoon. Hij werd bij de burgerlijke stand aangegeven als Frederik, zoon van Johanna 
Ekkelboom, huisvrouw van Jan Nottrot, zodat de naam van de jongen Frederik Nottrot werd. Dat ging 
goed tot Frederik twintig werd en in Kampen werd opgeroepen voor de Nationale Militie. Hij beriep zich 
op broederdienst en werd vrijgesteld. Een zekere mevrouw Mulken, wiens zoon Francis daardoor wel in 
dienst moest, maakte de zaak aanhangig bij de rechtbank. De rechtbank gelaste aanpassing van de 
geboorteakte, waarmee Frederik niet langer meer beschouwd werd als wettige zoon van J.C.Nottrot. Met 
dank aan C.A. Nottrot.

867 M:3366. *Leiden 1789 , bij het regiment 27 okt. 1811, 5B2C 2B2C, 'perdu'volgens het stamboek; B.S. 
Leiden, huwelijksbijlagen 1834, nr. 112. Huwelijk Campenhout x Van Veen. Wat gebeurde er bij Kolberg?
Wittgenstein stuurde twee derde van zijn troepen naar het noorden en op 16 jan. 1813 volgde het beleg 
van Dantzig door Russische troepen (13 feb. 1813 kozakken in Berlijn). Kolberg lag 50 km ten 
noordoosten van Stettin, tussen Dantzig en Stettin in. Dat op die strategische plek schermutselingen 
waren lag voor de hand.  Bovendien lagen er Pruisische troepen die in jan. 1813, na de Conventie van 
Tauroggen (Tauragé, Letland 30 dec. 1812), 'geneutraliseerd' waren en niet meer van Fransen gediend 
waren. 15 feb. 1813 volgde de insluiting van Stettin door kozakken.

868 NL-HaNA, 2.01.01.08, Prins-Stedehouder, inv. nr. 39, rapport Durutte 1-10 maart 1811. Er waren enkele 
uitzonderingen: Eén jager overleed nog voor het regiment Nederland in 1811 verlaten had. Te Groningen 
ontstonden op 4 maart 1811 tegelijkertijd verschillende onlusten waar militairen bij betrokken waren. Een
bataljon van het 33e légère raakte in gevecht met enkele compagnieën van het 2e regiment waarbij een 
soldaat van het 33e gedood werd. Van slechts één jager is bekend dat hij aan een ongeluk overleed. Begin 
maart 1811 werd een verdronken jager gevonden in een sloot nabij Muissen in het departement de l'Ems 
Oriental en herkend als soldaat van een compagnie van het 33e légère die in het dorp was ondergebracht.
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herkomst, de geboorteplaats van de overledenen, of tenminste naar het departement. In het
Nationaal  Archief  te  Den  Haag  liggen  4321  meldingen  van  overleden  soldaten  van
Nederlandse  afkomst  die  tussen  1810  en  1814  in  een   hospitaal  zijn  overleden.  307
papieren, 7,1 procent van het totale aantal meldingen, hebben betrekking op soldaten van
het 33e regiment lichte infanterie. Het betreft overlijdensaktes die in de ziekenhuizen zijn
opgemaakt, of verklaringen door de burgemeester van een stad of zgn. 'Bulletins de Décès,
Extrait des Listes ou des Actes mortuaires déposes au bureau' (Met 'bureau' werd bedoeld
het Bureau de l'État civil et militaire van het ministerie van Oorlog).  De overlijdensaktes
die in de hospitalen werden opgemaakt geven doorgaans meer informatie waar het gaat om
opname- en overlijdensdatum en oorzaak van overlijden. Ook het stamboeknummer van de
soldaat wordt meestal genoemd.869 Waar het regiment voor een tijdje verbleef, liepen de
aantallen  overleden  soldaten  flink  op.  Wat  de  oorzaken  waren  van  het  overlijden  is
uitgewerkt in hoofdstuk 1 van deel IV betreffende de fysieke verzorging van de soldaat.870 

Ik constateerde al dat de soldaten die omkwamen tijdens gevechten in Rusland maar
zelden  als  gesneuveld  stonden  geregistreerd.  Dat  is  gelet  op  de  omstandigheden  ook
logisch.871 Gewoonlijk  werd er  vermeld  'perdu dans  la  campagne de  1812 en  Russie',
verloren, zoekgeraakt, verdwaald. De Raad van Administratie plaatste deze aantekening bij
2778  mannen.  Verder  staat  bij  513  mannen  geschreven  'Rayé  par  longue  abscence',
uitgeschreven wegens lange afwezigheid bij het regiment, dit betreft overwegend Fransen
en Belgen uit de periode juli 1813 tot juli 1814. Aan hun afwezigheid was meestal een
ziekenhuisopname vooraf gegaan, na of tijdens lange marsen. Een aantal van deze groep
was opgenomen in een hospitaal, gelegen in een stad die najaar 1813 in Russische handen
viel, zoals Bremen. Maar ook uit Hamburg verdwenen soldaten ongeregistreerd waardoor
ze het predicaat 'Raijé' kregen. Welten wijst er op dat soldaten vaak naamloos begraven
werden.872 Dat kan een verklaring zijn voor het in vergelijking tot andere regimenten in
Hamburg bij het 33e légère lagere percentage overleden soldaten.

Concreet betekende het dat van 3300 militairen het stamboek geen uitsluitsel geeft over
wat er met hen gebeurd is: overleden langs de kant van de weg, gesneuveld, verdwaald en
gedood  door  Russen,  gedeserteerd  en  route,  overleden  in  of  gedeserteerd  uit  een
ziekenhuis,  krijgsgevangen  verklaard  terwijl  de  soldaat  in  een  hospitaal  lag,  niet
geregistreerd overleden en begraven.  De uitval  was zo groot dat  de cohesie  ophield te
bestaan die nodig was om gegevens van het front naar de administratie van het regiment in
het depot te krijgen. Er waren nauwelijks nog militairen om accurate gegevens over te
brengen  en  de  administratie  van  de  bataljons  ging  ergens  tussen  Moskou  en  Vilnius
verloren. 

Een aantal  militairen die zoekraakten in Rusland keerde terug naar Nederland, zoals

869 NL-HaNA, 2.01.15, inv. nrs. 147 t/m 154, Overlijdensakten soldaten 33ste regiment lichte infanterie in de
periode 1810– 1814. Overigens worden in gemeentearchieven zulke aktes ook wel aangetroffen, maar dan
betreft het individuele; Staatsarchiv Hamburg, 112-3, Maire Hambourg, inv. nr. 42, Anlagen zu den 
Sterberegistern. In de vijf banden van deze inventaris bevindt zich een grote verzameling 
overlijdensaktes, waaronder Nederlanders. Vergelijking van de overlijdensaktes in gemeentearchieven, de
verzameling in Den Haag en Hamburg is dus mogelijk en ook nodig omdat afschriften van de akten soms 
naar verkeerde plaatsen werden gestuurd. De overlijdensakten in het Nationaal Archief noemen een 
enkele keer een overleden soldaat die niet als zodanig in het stamboek staat vermeld, zoals een soldaat die
te Nijmegen overleed, een te 'Commune te Spire', een te Straatsburg, een te Berlijn en een te Luik. 

870 Zie ook de bijbehorende bijlagen IV.1, IV.3 tot en met IV.5.
871 Hay, M.E., Incorporatie, destructie, reorganisatie. De Nederlandse krijgsmacht tussen anexatie en 

restauratie. Lezing 28 nov. 2013 Cultureel centrum van Beresteyn/Veenkoloniaal Museum Veendam. In 
eerste instantie lijkt dit gering aantal overlijdens in Rusland te passen in de conclusies van Hay, die het als
een hardnekkige misvatting beschouwd dat het Nederlandse contingent verloren ging in Rusland, maar 
feiten weerspreken dat: https://joostwelten.wordpress.com/2015/09/19/een-loopje-met-de-feiten/.

872 Welten , 2010, 51-70.
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karabinier  Rikkert  Rieksen  (M:953)  die  als  'perdu'  in  het  stamboek  staat.873 Ruim 10
procent wist uit Rusland weg te komen. Een vergelijk tussen Friese vermisten en het totaal
aantal vermisten bij het regiment komt aardig overeen, getuige het volgende overzicht.874 

Overzicht vermisten 33e légère Retour

Friese vermisten 145 man 17 man (11,72 procent)

Totaal vermisten  2778 man Aanname retour bij 11,72 procent, ca. 280 man.

Samenstelling  per 1 oktober 1810: 2756 man Waarvan na de veldtocht in Rusland 148 man resteerden. 

Aanvullingen 1811 en 1812: 2.511 man Waarvan na de veldtocht in Rusland 152 man resteerden.

Totaal retour uit Rusland 300 man (10,8 procent).

Overzicht 5. Vermist in en retour uit Rusland

Na de veldtocht in Rusland resteerden van het 33e légère  (samenstelling per 1 oktober
1810) nog 148 man, oftewel 5,38 procent die twee jaar eerder nog in dienst waren bij het
regiment.  Volgens  het  stamboek  en  lokale  onderzoeken,  keerden  uit  Rusland  slechts
enkelen terug bij het 33e légère of naar huis.875

Na de blokkade van Hamburg gingen er in mei 1814 68 man (van het oorspronkelijke
regiment  van  1 oktober  1810)  over  in  Nederlandse  dienst  (dat  is  2,47 procent  van  de
mannen die per 1 oktober 1810 in het 33e  légère dienden).  Eén man van het regiment
(samenstelling 1 oktober 1810) maakte het beleg van Maastricht nog mee.

Van de  2.511 man 'Aanvullingen'  resteerden eind  november  1812 nog 152 soldaten
(6,05  procent),  waarvan  er  nog  23  zouden  gaan  overlijden,  20  deserteerden,  twee
krijgsgevangen gemaakt zouden worden, vier verdwenen, vijf tot officier bevorderd en 26
afgekeurd werden voor de dienst. Dat zijn 80 man, waarna er nog 72 resteerden. Enkelen
kwamen terug uit krijgsgevangenschap en van desertie. Van de aanvullingen gingen mei
1814  66  militairen  over  in  Nederlandse  dienst  na  beëindiging  van  de  blokkade  van
Hamburg. zestien mannen bleven in Franse dienst, een in Belgische dienst.

Medio  1814  resteerden  te  Hamburg  nog  819  man.  Daarvan  gingen  er,  volgens  het
stamboek, 409 militairen in Nederlandse dienst over.876 Van het restant 'Aanvullingen' (72
man) gingen 66 man over in Nederlandse dienst.

Overlijden  door  zelfmoord  is  niet  gespecificeerd  in  het  stamboek.  Behalve  één
verwijzing in een brief van soldaat Rentingh, naar een smid die te Groningen met een
pistool zelfmoord pleegde, werd niets gevonden over zelfmoorden onder de soldaten.877

Volgens Sabron en Zamoyski pleegde echter wel een onbekend aantal soldaten zelfmoord
in Rusland, met name op de heenreis. De grote wanorde, het om zich heen zien sterven van
kompanen en de ontzaglijke druk binnen het regiment droegen er ongetwijfeld toe bij dat
soldaten zich van het leven beroofden. Belangrijker dan het precieze aantal zelfmoorden is
de visie op zelfmoord aan het begin van de negentiende eeuw. Op zelfmoord rustte een

873 Zie paragraaf over 'Fransche Achterstanden'. Sergeant Henry Poelman (M:487) uit Amsterdam keerde ook
terug. Zijn broer Jaap, waar hij tot in Minsk goed op paste, kwam niet terug. Jaap, volgens M:2589 
Jacques Poelman, zoon van Jean en Marie Floris, geboren Amsterdam 20 okt. 1790, 2B1C; De Boer, 
Presser 1937, 128, XXXIV, brief van sergeant Poelman, Minsk 4 aug. 1812.  

874 Tresoar – Fries historisch en letterkundig centrum. Lijsten vermisten, toegang 8, inv. nrs. 3176, 4021, 
4024, 4036;  toegang 11, inv. nr. 6510; toegang 16, inv. nr. 161; NL-HaNA, 2.01.15. stamboeken, div. 
pakken. Van 145 Friese vermissingen van het 33e légère kwamen 17 soldaten (11,72 procent) toch naar 
Nederland terug. Wanneer dat percentage voor het totaal aantal vermisten zou gelden, betekende dat er 
ruim 280 man (van 2.778 man) zouden zijn teruggekeerd.

875 Kok, Ligtenberg, Van der Jagt en Oonk, Gotink en Ten Arve.
876 Volgens Stephenson gingen er niet veel soldaten over toen de concrete overdracht te Deventer plaatsvond.
877 DA, 0294, coll. diversen, aanvulling 450, brieven ingekomen bij Willem Nijsingh te Erm, 1811, 1812. 9 

brieven van soldaat Roelof Nijsingh Renting (SHAT 22 Yc 235, M:3034), brief 2, Groningen 1 juni 1811.
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christelijk taboe. Het werd destijds nog algemeen beschouwd als een laffe daad, een ziekte,
een misdaad of als een ideële filosofische daad. Pas aan het einde van de negentiende eeuw
wees  Durkheim  er  op  dat  zelfmoord  geen  pathologisch,  crimineel  of  filosofisch
verschijnsel  was,  maar  in  een  sociale  context  beschouwd moet  worden.878 De visie  op
zelfmoord aan het  begin van de negentiende eeuw verklaart  waarom er  toen niet  over
geschreven werd.

Wat ook niet aan de gegevens in het stamboek valt af te lezen, is dat een aantal soldaten
ten gevolge van onderkoeling en/of honger overleden, vooral gedurende de terugtocht uit
Rusland. Tijdens wachtlopen te Stettin vroren in de nacht van 12 op 13 februari 1812 twee
Franse soldaten van het regiment dood. In het vervolg werden de wachten elk half uur
afgelost.879 Veeren  schreef  over  de  terugtocht  uit  Moskou  tussen  18  oktober  en  17
november 1812. Na 22 oktober sloeg het weer om en werd het koud: 'Wij marcheerden 's
morgens nimmer van ons  bivouac of  er bleeven tien à elf  dooden van ons liggen van
honger en koude´.880 Dat zou betekenen dat er tijdens dit deel van de terugtocht circa 300
man omkwamen. In de nacht van 13 op 14 november 1812 bevroren bij het regiment ruim
zestig man tijdens bivak op de top van een heuvel bij temperaturen van 19 graden onder
nul.881 Ook  de  454  mannen  die  tijdens  de  slag  bij  Krasnoï  op  17  november  1812
krijgsgevangen werden genomen bevroren, verhongerden of bezweken aan hun blessures
en aan ziektes, op een handvol soldaten na.882 Tussen Vilnius en Kulm verloor Veeren in
acht  dagen  drie  oppassers  die  langs  de  kant  van  de  weg dood  bleven  liggen.883 Deze
gegevens komen op een totaal aantal bevroren en verhongerde soldaten van circa 800 man.

Of het nu een detachement of een bataljon betrof, de uitstroom ging altijd door. Zoals
bij  het 2e bataljon,  dat tussen 13 maart  en juli  1813 nauwelijks aanvullingen kreeg en
zodoende nog uit  geen 350 man bestond. In de maanden januari  tot  en met juni 1813
werden slechts 57 man bij het 2e bataljon ingeschreven. Dat wil niet zeggen dat ze ook
daadwerkelijk  op  het  moment  van  inschrijving  bij  het  bataljon  te  velde  dienden.  Van
januari tot en met juni 1813 deserteerden zes man van het 2e bataljon, 49 overleden er en
zeventien werden overgeplaatst naar de trein van de artillerie, een uitstroom van 72 man,
ruim 21 procent op een totaal van 339 man.  Aan het 1e, 3e en 4e bataljon werden in die
periode geen rekruten toegekend. De opbouw van het 4e bataljon was eind maart te Givet
begonnen,   maar  werd  in  april  stopgezet.  Van de regimenten  die  in  Rusland  verloren
gingen, ontving het 33e légère als enige regiment een half jaar geen aanvullingen. Van de
lichtingen 1813 en 1814 kreeg het 33e légère slechts 25 man toegewezen die in juli 1813
bij het regiment kwamen, een verwaarloosbaar aantal.

Nog  dramatischer  was  de  uitstroom  bij  de  997  man  van  het  131e  regiment  linie-
infanterie  van Walcheren  – 100 procent  onvrijwillige  conscrits –  bestemd om het  33e
légère te  Hamburg  in  de  zomer  van  1813  aan  te  vullen.  Vanaf  het  moment  dat  het
detachement Walcheren verliet, was de uitstroom enorm. Vóór oktober 1813 waren 820
van de 997 man niet langer bij het regiment: 349 overleden, 312 deserteerden. Utrecht,
Groningen,  Bremen,  Hamburg,  Schwerin,  langs  de  hele  route  lagen  mannen  van  dit
detachement in de hospitalen.884

878 Sabron 1910, Zamoyski 2005; Durkheim 1897.
879 DA, 0294, coll. diversen, aanvulling 450, brieven ingekomen bij Willem Nijsingh te Erm, 1811, 1812. 9 

brieven van soldaat Roelof Nijsingh Renting (SHAT 22 Yc 235, M:3034), brief 7, Stettin 16 feb. 1812.
880 NL-HaNA, 2.21.239, Veeren, inv. nr. 15, brieven T.C.C. Veeren 1812–1815, Culm 7 jan. 1813; Veeren 

1939, 111-157, 117.  
881 Sabron 1910, 100.
882 Everts 1901, 701,702; 1902, 43-62. Zie ook bijlage II.21 over krijgsgevangen soldaten in Rusland.
883 NL-HaNA, 2.21.239, inv. nr. 15, brieven T.C.C. Veeren 1812 – 1815, brief Culm 7 jan. 1813; Veeren 

1939, 111-157, 117.
884 Stamboek 131e de ligne. Met dank aan Evelyn Ligtenberg. Zie bijlage II.9 betreffende uitstroom.
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Maarschalk Davout schreef op 11 augustus 1813 vanuit Hamburg aan Napoleon over de
twee bataljons van het 33e légère waar de aanvulling van het 131e voor bedoeld was. Het
3e en 4e bataljon maakten deel uit van de 40e divisie, maar alleen de kaders waren te
Hamburg,  de  bataljons  waren  slechts  op  een  derde  van  hun  sterkte  omdat  een  ander
bataljon,  dat  aanvankelijk bestemd was voor het  33e  légère, toegewezen werd aan het
groothertogdom  Berg  en  ten  gevolge  van  de  verliezen  bij  het  detachement  conscrits
réfractaires die  van  het  131e  de ligne van  Walcheren  kwamen.885 De mannen die  van
Walcheren toch aankwamen te  Hamburg werden overwegend bij  het  3e en 4e bataljon
ingedeeld en enkelen gingen naar het 1e bataljon. De deserteurs en mannen die afwezig
waren maakten de helft uit van de uitstroom. In de zomer van 1813 resteerden van 2.587
effectief 1.656 man voor de opbouw vier bataljons, de compagnie regimentsartillerie en
een depot te Hamburg.886 Medio 1813 verloren twee aanvullingen bestaande uit  conscrits
réfractaires uit  Wesel  en  Straatsburg  de  meeste  soldaten  voordat  zij  bij  het  regiment
arriveerden:

Medio 1813 toegekend       Décèdé         Déserté     Verblijf onbekend    Total absent   Resteert effectief
281 man van depot Wesel  72 (25,6%)     156 (55,5%)    9 (3,2%)     237 (84,3%)       44 (15,7%)
37 man depot Straatsburg  13 (35,1%)       16 (43,2%)     1 (2,7%)       30 (81,1%)         7 (18,9%)

Overzicht 6. Toekenningen en uitval bij twee detachementen medio 1813

Deze percentages afvallers waren aanmerkelijk groter dan ten tijde van de voorbereidingen
voor  de  veldtocht  naar  Rusland.  Ter  vergelijking  de  detachementen  van  de  conscrits
réfractaires die oktober 1811 bij het 33e légère kwamen.887

Oktober 1811 Décèdé Déserté Total absent
150 man van depot Wesel 12 (8%) 37 (24,7%) 49 (32,7%)
300 man van depot Straatsburg 27 (9%) 33 (11%) 60 (20%)

Overzicht 7. Toekenningen en verloop detachementen oktober 1811

De twee overzichten tonen, naast de groep overleden soldaten, ook een andere grote groep
die het einde van hun diensttijd vaak niet haalden: Deserteurs, die hun eigen weg gingen.

Deserteren

Zonder  kennisgeving  en  zonder  permissie  het  werk  verlaten,  kwam  gedurende  de
onderzochte jaren in wisselende aantallen voor. Elk regiment van het Hollandse leger had
zijn eigen desertiedynamiek en dus ook de jagers. In de periode medio 1806 tot medio
1810 deserteerden meer dan 500 van hen. Van het 33e  légère deserteerden van oktober
1810 tot  juni  1814 circa 1175 onderofficieren en soldaten.  Mogelijk meer  nog dan op
andere gebieden is de analyse van desertie binnen een regiment, zoals Meuwese het noemt,
een  samenkomen  van  interdisciplinaire  vraagstellingen  en  toegangsmogelijkheden.  De
soldaat  verkeerde  immers  in  een  ambivalent  spanningsveld  van  dwang,  weigering,
armoede, geweld en motivatieconflict. Dat veroorzaakte bij hem opstandigheid, heimwee,
angst, uitputting en alle denkbare combinaties daarvan.888 Desertie kan niet in alle gevallen
gelijkgesteld worden aan ontrouw aan de eenheid waarmee een soldaat verbonden was. Het
885 Correspondance de Davout, deel IV (2005) 263, nr. 1467.
886 2587 man – 931 (664+237+30) = 1656 man.
887 Stephenson noemt beide detachementen in zijn dagboek toen zij arriveerden te Stettin. Adjudant 

Meedevoort arriveerde op 9 november 1811 van Wesel te Stettin met een detachement van 88 réfractaires 
te Stettin dat bij vertrek 150 man sterk was. Op 30 november 1811 arriveerden kapitein Seeuwen en 
luitenant Iddekinge van Wesel met een detachement van 175 réfractaires te Stettin dat bij vertrek 300 man
sterk was. Beide detachementen bestonden overwegend uit Fransen. Stephenson 1825, I, 109.

888 Meuwese 2017, 55.
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was veelal  een (tijdelijke) vlucht uit  een voor de soldaat onleefbaar  geworden situatie.
Gelet op de in de inleiding geschetste karakteristieken van  total institutions was dat niet
verwonderlijk. Soldaten waren niet door drillen en dwang gedisciplineerde machines, maar
met  waardevoorstellingen  betrokken  mensen  met  reflecties  op  inzet  van  de  eigen
gezondheid en de risico's die dat met zich meebracht.889 
Desertie was een kostbare aangelegenheid voor het rijk. Deserteurs namen hun uniform en
wapens vaak mee die verloren gingen en daar kwamen de kosten nog bij voor het opsporen,
aanhouden, opbrengen, insluiten, bewaken, transporteren en overdragen van een deserteur
alsmede  de  premie  voor  de  veldwachter.890 Het  verstrekken  van  beloningen  voor  de
aanhouding van deserteurs had resultaat, maar bracht een volgend probleem met zich mee,
namelijk  dat  de  provoosthuizen  overvol  raakten.  Oplossing  was  het  generaal  pardon.
Koning Lodewijk  vaardigde  op  29 april  1808 een  decreet  uit  waarin  hij  een  generaal
pardon verleende aan alle deserteurs van het leger die gearresteerd en gedetineerd waren,
maar nog niet veroordeeld én aan diegenen die al wel gevonnist waren, maar de straf nog
niet  was  uitgevoerd.  Diegenen  die  in  aanmerking  kwamen  voor  het  pardon  werden
verplicht om te dienen op de schepen van de marine. Nog voortvluchtige deserteurs konden
ook  gebruik  maken  van  het  generaal  pardon  mits  zij  zich  voor  31  mei  1808  zouden
aangeven bij een gemeentebestuur of een militaire commandant. Vandaar zouden zij naar
de 'Schepen van Oorlog' worden getransporteerd.891 Deze regeling had meerdere voordelen.
Het ontlastte de overvolle provoosthuizen, het personeel bij de marine werd aangevuld en
het  risico  van  recidive  was  op  boten  kleiner  dan  te  land.  In  totaal  kwamen  voor  het
generaal pardon 1172 deserteurs in aanmerking. Van deze groep gingen er 52 ex-jagers
over naar de marine en werden er elf met fysieke gebreken ontslagen uit de provoost.892 

Het  leger  was  er  veel  aan  gelegen  dat  deserteurs  werden  opgepakt.  Toch  kon  het
maanden  duren  voor  een  deserteur  was  opgespoord,  zoals  in  het  geval  van  Andries
Driessen. In mei 1807 was hij in dienst getreden bij het regiment jagers en werd ingezet bij
de veldbataljons in Noord-Duitsland. Na terugkeer in Nederland was hij voorbestemd om
naar  Zeeland te  gaan,  maar  in  plaats  daarvan deserteerde  hij  op 29  juli  1808 van het
garnizoen te Doesburg en wandelde twaalf kilometer naar zijn woonplaats Zevenaar waar
zijn ouders Willem Driessen en Hendrika Kertsen woonden.893 Hij  was een van de vijf
jagers die in juli 1808 deserteerden. Pas op 21 december 1808 vatten twee dienders hem in
de kraag en sloten hem in. Twee dagen en nachten bewaakten de dienders Andries, terwijl
de burgemeester van Zevenaar contact opnam met de landdrost wat met de knaap aan te
vangen en of hij  naar Arnhem of naar Doesburg getransporteerd moest worden. Op 23
december 1808 brachten de twee dienders hem naar Doesburg en droegen Andries aan de
militaire  autoriteiten  over.  Majoor  H.  Noot,  de commandant  van het  depot  van het  3e
regiment jagers, tekende zelf voor ontvangst.

Andries kreeg hulp van zijn ouders, maar liep desondanks een verhoogde kans opgepakt

889 Salisch 2009, 2-4, 295; Rossum, Kamp 2016, 4 – 16.
890 Koninklijke courant, dinsdag 16 jan. 1810, nr. 14, 4. Elke week of twee weken verschenen advertenties in 

de Koninklijke courant. Bovendien werden 700 gedrukte exemplaren van de desertielijsten naar alle 
gemeentes in Nederland gestuurd. Al sinds 22 juni 1799 ontvingen veldwachter een premie  van 21 gulden (4 
dukaten) per deserteur, een welkome aanvulling op het veldwachtersjaarsalaris van 156 gulden.

891 SALD, GA Zevenaar, OA Zevenaar inv.  nr.1473, Decreet Amsterdam 29 april 1808.
892 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1058, sept. 1808, Lijst van Deserteurs welke begrepen zijn onder 

het Generaal pardon 29 april 1808 in de zeedienst overgegaan. Get. Secr. Gen. W.C. Vosmaer.; 374 
deserteurs die zich t.t.v. de proclamatie van het generaal pardon in de provoosten bevonden, incl. 
diegenen die te Amsterdam  gerehabiliteerd waren; 212 deserteurs die zich na de proclamatie van het 
generaal pardon hadden aangegeven; 458 deserteurs die al op ´s konings schepen en vaartuigen dienden; 
128 deserteurs die wegens lichaamsgebreken werden ontslagen.

893 Koninklijke Courant, wekelijkse desertielijst van 12 aug. 1808. *Groessen 5 feb.1791. Andries Driessen 
was vijf voet en drie duim lang, had bruin haar, bruine wenkbrauwen, blauwe ogen, een spitse lange kin.
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te worden omdat een detachement van zijn eigen bataljon tot eind september te Zevenaar
verbleef  in  verband  met  de  in  april  aan  Holland  overgedragen  Kleefse  enclaves.  Het
maakte verschil in de afweging van de straf of hij met uniform en wapenen deserteerde of
in burgerkleding. Dat Andries na verantwoording voor de krijgsraad weer bij het regiment
in dienst kwam, wijst er op dat hij zijn militaire bescheiden in het garnizoen achterliet.894

De uiteindelijke arrestatie moet ook een opluchting geweest zijn dat een lange periode van
spanning tot  een einde kwam. Terwijl Andries gearresteerd werd, bracht zijn vader een
brief voor majoor Noot waarin Andries aangaf weer in dienst te willen komen, maar bang
was voor de straf die hem te wachten stond. De brief was al  eerder naar het depot in
Doesburg  opgestuurd,  maar  was  teruggekomen  omdat  de  kapitein  afwezig  zou  zijn
geweest.895 Met de overdracht van Andries werd de brief van Andries' vader alsnog aan
majoor Noot overhandigd.

Het opsporen, aanhouden, opbrengen, insluiten, bewaken, transporteren en overdragen van
een Andries Driessen kostte 9 gulden en 12 stuivers. Daar kwam de veldwachterspremie van
21 gulden nog bij.896

Andries  kon  zich  vijf  maanden  vrij  bewegen  voor  hij  werd  aangehouden.  Hij  was
daarmee geen uitzondering. De minister van Oorlog wees er medio 1809 op dat deserteurs
met name op het platteland geen strobreed in de weg werd gelegd en dat was een indicatie
hoe impopulair het leger was. Ze liepen vaak in vol uniform door de dorpen en niemand
vroeg naar hun civiele pas. Regel was dat alle sergeanten, korporaals en soldaten die op
een grotere afstand dan een uur gaans van hun kwartier verwijderd waren, naar hun pas
gevraagd moest worden.897 Op desertie kreeg de militaire organisatie maar moeilijk grip.
De  officieren  bij  de  regimenten,  de  provinciale  en  gemeentelijke  besturen  werden  bij
herhaling  aangesproken  om  deserteurs  op  te  sporen  en  in  te  sluiten.  De
desertiegeschiedenis  van  Driessen  geeft  een  inkijk  hoe  de  lokale  gemeenschap,  de
autoriteiten en het leger reageerden op zo'n desertie.

Driessen bediende zich niet van een andere naam, maar een aantal jagers deed dat wel.
Meerdere jagers bedienden zich van verschillende namen, zo bleek na hun arrestatie.898

894 Zie deel IV, krijgsraad te velde, over de beoordeling van desertie. SALD, OA Zevenaar, inv. nr. 131, 
vermiste en overleden militairen 1813-1815; maar niet voor heel lang want hij staat niet ingeschreven in 
het stamboek. Hij komt niet voor in een overlijdensakte. Hij komt wel voor op een lijst van vermiste of 
gedeserteerde militairen in de jaren 1813-1815. Volgens die vermistenlijst zou hij gediend hebben bij 
4B2C wat doet vermoeden dat hij kort na de zomer maar voor 1 okt. 1810 ten tweede male deserteerde. 
www.genealogieonline.nl/het-grote-driessen-boek/I5136.php. Begin 1816 trouwde Andries met Johanna 
Jansen. Uit dit huwelijk kwamen 4 kinderen voort. Hij overleed op 22 mei 1846 te Zevenaar 55 jaar oud.

895 SALD, OA Zevenaar, inv. nr. 128.II, stukken deserteurs vóór 1816, brieven burgemeester 21, 22 dec. 
1808.

896 Kosten voor Andries Driessen: Den Stad Diender voor 2 Daagen denselven bewaakt f 1-10; voor Waaken
in 2 Nagten f 1-10; Denselven voor Kost  f 1-16; Drank, Laager & Ligt f 8-; Denselven voor Brand f 18-; 
Dito en verschot f 10-; Twee Dienders ter Transportteering ad f 1 = f 2 –; en Verteering f 1 –. De dienders
schreven op 31 december 1808 in hun verslag dat zij deserteur Driessen hadden ontdekt en gearresteerd. 
Op 11 januari 1809 hadden zij hun beloning nog niet ontvangen.

897 SALD, OA Zevenaar, inv. nr. 128.II, stukken over deserteurs vóór 1816, verbaal Landdrost woensdag 21  
juni 1809. 

898 Zie bijlage II.9 betreffende deserteurs. Enkele gedeserteerde jagers, die in aanmerking kwamen voor 
gratieverlening en overgingen naar de marine bleken zich van een of meerdere aliassen bediend te 
hebben. NL-HaNA, 2.01.14.01, Oorlog, inv. nr. 1045, brieven juli, aug., sept. 1808. Rapport van den 
personen welken Gejonisseerd hebbende van het Generaale Pardon, door Zijne Majesteit den Koning 
verleend bij Hoogstdezelver Decreten van den 29sten April en 6den Meij 1808 de fung: Commissaris 
Rapporteur in het District Groningen ingevolge aanschrijvingen van zijne Excellentie den MvO d.d. 2den
en 19den Maij 1808 No. 68 en letter A, heeft doen transporteren naar Amsterdam en Harlingen; idem, 
rapport van de Commissaris-Rapporteur in Middelburg aan de MvO. 32 man werden op 17 mei 1809 per 
boot naar Rotterdam gebracht waar zij ter beschikking werden gesteld van de Commissaris van de 
Marine. Een tweede groep van 29 deserteurs volgde op 4 mei. Een aantal voor de marine bestemde 

197



Mogelijk dat de competitie onder regimenten bij  de werving een rol speelde en dat de
gegevens  van  nieuwe  soldaten  niet  systematisch  en  adequaat  werden  gecontroleerd.
Geografische herkomst en leeftijd klopten ook niet altijd.899

Soms deserteerden militairen vanwege dringende familie omstandigheden. In het begin
van de winter van 1808 deserteerde de 18-jarige jager Theunus Koman. Na zijn arrestatie
legde Theunus op 9 augustus 1809 een verklaring af voor de officieren van het garnizoen
Breda. Terwijl hij eind 1808 in het hospitaal te Den Haag lag, had hij bericht ontvangen dat
zijn moeder ernstig ziek was. Theunus had kapitein Eckhart verzocht om haar te bezoeken,
maar hij  kreeg geen toestemming.  'In stilte' had hij zich toen naar Enkhuizen begeven.
Toen Theunus na enkele dagen weer naar zijn regiment wilde terugkeren, werd hij ziek
waarvan hij pas zes weken na zijn desertie herstelde. Tegen die tijd durfde hij zich niet
meer te melden bij het regiment jagers. In de loop van juni 1809 gaf hij zich onder de naam
Jan Blaaúw op bij het 3e regiment linie-infanterie. Tijdens het passeren van Breda werd
Theunus wéér ziek en opgenomen in het hospitaal. Hij hoorde van het generaal pardon
voor deserteurs en besloot schoon schip te maken en zichzelf aan te geven. Deserteurs die
voor het generaal pardon in aanmerking kwamen werden bij  de marine geplaatst,  maar
Theunus gaf aan niets liever te willen dan opnieuw bij het regiment jagers geplaatst te
worden en hij wilde tekenen voor tien jaar.900

Slechts  enkele  malen  deserteerden er  groepjes  jagers.  Het  ligt  voor  de  hand dat  de
meeste deserties een individueel karakter hadden, immers, wie kon de soldaat vertrouwen
bij  het  beramen  van  zijn  desertie  zonder  het  risico  te  lopen  om verraden  te  worden?
Uitzonderlijk is dan ook de desertie van negen Twentenaren op 16 augustus 1813 vanuit
Schwerin. Zij deserteerden met bepakking en wapens en zouden zeker geëxecuteerd zijn
als zij waren opgepakt. Maar alle negen keerden eind 1814 terug in Twente. Het meest
waarschijnlijke is dat zij in dienst zijn gegaan bij een Pruisisch regiment, het Russisch-
Duitse Legioen of een Oranjekorps.901 De desertie in het Hollandse leger schommelde in de
jaren 1808 – 1810 tussen de 1,5 en 5 procent per jaar.902

In  deel  I  werd  beschreven  hoe  Engelse  wervers  rekruteerden  onder  Nederlandse
soldaten in Noord-Duitsland in 1807 en hoe begin mei 1807 liepen zeven jagers met geweer
en uitrusting over naar de Engelsen. De kleine landing op de kust nabij Cuxhaven die volgde,
was waarschijnlijk na informatievertrekking door de overgelopen jagers.903  

militairen werd ontslagen vanwege 'lighaams gebreken'. Daaronder bevonden zich drie jagers die zich 
van meerdere namen hadden bediend: H. Kruijf, alias H. Graaf RJ 2B2C; Gils, alias Jan Visser 3RJ 
2B3C; Jan Sans, alias Jan Fiers 2B; NA, 2.01.14.02, MvO, inv. nr. 1058, sept. 1808. Lijst van Deserteurs 
welke zijn begrepen onder het Generaal pardon 29 april in de zeedienst overgegaan. Deserteurs welke 
tijde van t proclam van t Genl Pardon zijn in de provoosten bevonden daar onder gerekend die te 
Amsterdam gerehabiliteerd zijn: 374 deserteurs welke zig na het proclameeren van het gen pardon 
successivelijk hebben aangegeven: 212 deserteurs welke op 's konings Schepen of Vaartuigen zijn 
dienende: 458. Deserteurs wegens Lighaams gebreken Ontslagen: 128.

899 Zie paragraaf werving.
900 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1124, verslagen C. Collaert, gouverneur v. Breda 9 en 12 aug. 1809.
901 Lambertus Walhof, Gerrit Avermaat, Jan Hendrik Hartman, Gerrit Jan Leverink, Johannes Vrielink, 

Wilhelmus Sieverink, Gerardus Johannes Goorhuis, Gerardus Tulk, Gerrit Jan Scholtefleer. Met dank aan 
Hennie Kok. Zie deel IV, de paragraaf over militaire rechtspraak in hoofdstuk 2.

902 NL-HaNA, 2.01.15, stamboeken 1795-1813, inv. nr.  325, deserteurs; KB, kranten, lijsten deserteurs; 
Gabriëls 2003, 143-179, 160. Op de totale desertie in Nederland kan worden toegelicht: In 1807 
deserteerden (periode 23 mei-dec.) minstens 567 man (>154 soldaten en jagers van de garde, veel van 2 
RI en 5 RI). In 1808 tenminste 449 man (24 man in Oost-Friesland, 19 van de alg. werving, veel Duitsers 
en Oostenrijkers) en van de Hollandse divisie 145 man (waarvan 72 etrangers) op een sterkte van 28.346 
man (1,6 procent). In 1809 tenminste 1351 man (40 van 2 RI te Aurich, 17 alg. werving, verder veel van 
de vrijwilligersbataljons en het 9 RI) op een sterkte van 27.233 man (4,9 procent ) en in 1810 tenminste 
945 man (>72 uit vrijwilligersbataljons, 29 algemene werving, 9 Israëlieten) op een sterkte van 27.110 
man (3,5 procent. De omvang van de desertie bij het regiment is opgenomen in bijlage II.16 en II.17. 

903 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nrs. 918 en 923; NA, Dumonceau, inv. nr. 25.
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Er waren specifieke pieken in de desertie, vooral bij verplaatsingen: het moment dat de
veldbataljons eind 1806 aan de veldtocht in Duitsland begonnen, het plotselinge vertrek
naar Schwerin in 1807, de verplaatsing naar Coevorden en de terugkeer naar Bremervörde
in 1807, de desertie uit het garnizoen Groningen, rustplaats na een onaangename periode in
Zeeland  in  1810  en  verder ten  tijde  van  het  vertrek  van  drie  veldbataljons  naar
Maagdenburg. Ook tijdens de tocht van Maagdenburg naar Stettin was er gedurende drie
maanden een verhoogde uitstroom bij  het regiment door desertie.  Er zit  een 'gat'  in de
gegevens tussen juli en december 1812, de periode van de tocht in Rusland. Onder degenen
die als vermist, 'perdu', te boek stonden, is ongetwijfeld een aantal deserteurs geweest. Bij
de deserties in 1813 is de piek in juli 1813 opvallend. Het betrof met name onvrijwillige
conscrits van het 131e de ligne die van Walcheren naar Hamburg werden overgebracht. De
deserteurs  in  augustus  en  september  1813 verlieten  het  regiment  tijdens  de  tocht  naar
Schwerin. Na de opheffing van het regiment in mei 1814 was er in juni nog éénmaal een
piek in de desertie. Het waren overwegend Vlamingen die op weg van Hamburg naar de
vesting Saarlouis ter hoogte van het huidige België naar huis gingen. Uit het overzicht
blijkt  dat  er  meer  Vlamingen  dan  Nederlanders  deserteerden.  Naar  periode  verdeeld,
deserteerden  er  van  het  regiment  volgens  samenstelling  oktober  1810  en  van  de
aanvullingen vooral Nederlanders. Uit de periode vanaf medio 1813 deserteerden vooral
Vlaamse réfractaires.904

Dumonceau schetste de minister van Oorlog op 29 juli 1807 welke maatregelen hij nam
tegen  de  aanzienlijke  desertie  bij  de  Nederlandse  divisie  in  Noord-Duitsland.  Het  6e
regiment  linie-infanterie  telde  op  de  dag  dat  het  Hamburg  verliet  62 deserteurs  en
onderweg  nog  67  deserteurs,  een  totaal  verlies  van  129  man.  Het  9e  regiment  linie-
infanterie telde 46 deserteurs en het 3e regiment jagers 55 deserteurs toen het terugkeerde
van  Schwerin  naar  Hamburg.  Vier  jagers  keerden  spoedig  terug  bij  het  regiment  en
Dumonceau hoopte dat meer deserteurs zich weer zouden melden. Pogingen om de vele
'debaucheurs'  in de omgeving van Hamburg te  arresteren hadden niet  veel  succes. 'De
Chefs der Corpsen doen van hunnen kant al wat moglijk is om de Desertie voor te komen, en
de Deserteurs te achterhalen, maar alle dienaangaande gegeeven moiëte is tot nog toe van
geen groot effect geweest, uit hoofde de Ingezetenen de desertie begunstigen door aan de
Manschappen de middelen om weg te komen, op alle moglijke Wijze te verschaffen. [get:]
Dumonceau.'.905 Desertie  was  hardnekkig,  zelfs  van  lastig  toegankelijke  plaatsen  zoals
Texel en de Zeeuwse eilanden wisten nog enkele jagers te deserteren zonder achterhaald te
worden, vooral op Zuid-Beveland. Ingezetenen en schippers hielpen de deserteurs van de
eilanden te komen.906 

In de grensstreek kwamen regelmatig Franse douaniers op Nederlands grondgebied bij
het  opsporen en achtervolgen van deserteurs uit  de Franse gebieden.  Franse deserteurs
werden met name in den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Rozendaal en Lommel gesignaleerd.
Nederlandse militairen en speciaal de Gens d'Armes werden aangespoord om assistentie te
verlenen met patrouilles en het controleren van passen van vreemdelingen en militairen.
Militairen  die  zonder  pas  reisden,  moesten  onmiddellijk  gearresteerd  worden.  Koning
Lodewijk  kreeg  aanhoudende  klachten  van  zijn  keizerlijke  broer  over  de  toelating  en
bescherming  van  Franse  deserteurs  en  conscrits  bij  de  grenzen  van  het  koninkrijk.  In
Napoleons ogen werd geen ernst gemaakt met de opsporing en berechting. Hij eiste een
steeds nauwere samenwerking met het Franse keizerrijk op straffe van inlijving.  Napoleon
verwachtte een actieve opsporing van vreemdelingen zonder beroep of woonplaats, in het
bijzonder met betrekking tot Franse deserteurs en conscrits. Gemeentebesturen en militaire

904 Zie bijlage II.9 desertie per maand.
905 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 25, brief aan de MvO, Bremen 29 juli 1807.
906 ZA, Arnemuiden, inv. nr. 59, ing. stukken 1808, Verbaal 20 juni 1808 Schout bij Nacht N. Lemmers. 
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commandanten in de grensstreek moesten zich tot het uiterste inspannen om de decreten uit
te voeren en Franse deserteurs aan de Franse autoriteiten overleveren. Naar verwachting
zouden de grensschendingen door Franse gendarmerie dan ook afnemen. Dreigingen ten
spijt werden er maar weinig deserteurs opgepakt. Van conscrits uit het Franse departement
van  de  Schelde  werden  lijsten  samengesteld  om  onderzoek  te  doen  in  hoeverre  die
personen zich in Zeeland bevonden, teneinde hun na arrestatie over te brengen naar de
dichtstbijzijnde  garnizoensplaats.907 In  die  lijsten  werden  de  jagers  Anthonij  Huijts  en
Pieter  Foransis,  beiden  van  Franse  afkomst,  aangetroffen.  Zij  werden  gearresteerd  te
Maastricht en naar Gent en Luik getransporteerd.908 

Desertie  was het  meest  voorkomende delict  bij  het  regiment.  Van 74 jagers  en vijf
officieren  die  voor  de  krijgsraad  te  velde  in  Duitsland  (1807-maart  1808)  verschenen
werden dertien soldaten veroordeeld wegens desertie. Van 100 jagers en zes officieren die
in het garnizoen voor de krijgsraad verschenen, kregen zes soldaten een straf opgelegd
wegens desertie. Dat is maar een fractie van de ruim 500 bekende gedeserteerde jagers in
de periode medio 1806 tot medio 1810. Van het 33e légère deserteerden van oktober 1810
tot juni 1814 1175 onderofficieren en soldaten.909 Hoewel er soldaten werden geëxecuteerd,
zijn  er  geen  aanwijzingen  vanuit  het  stamboek  te  vinden  dat  dit  vanwege  desertie  is
geweest.

Het regiment jagers plus het bataljon van het 6e regiment linie-infanterie bestond in
oktober 1810 uit ongeveer 2.751 onderofficieren en soldaten. De buitenlanders, merendeels
Duitsers, maakten zestien procent uit van het regiment. De meesten traden eind 1806 en
begin 1807 in dienst, toen de buitenlandse werving opnieuw was opgezet.910 Zowel bij het
jagerregiment als bij het toegevoegde bataljon van het 6e regiment linie-infanterie bleken
er buitenlanders met een lange staat van dienst te zijn, sommigen waren zelfs al tussen
1791 en 1800 in dienst getreden.911  Het was de bedoeling dat vanaf juli 1811 het 33e légère,
evenals de andere oud-Hollandse regimenten, uitsluitend met Nederlandse lotelingen zouden
worden aangevuld. Napoleon schreef op 27 juli 1811 aan de minister van Oorlog, de hertog
de  Feltre,  dat  er  geen  buitenlandse  soldaten  meer  geplaatst  mochten  worden bij  de  vijf
voormalige  Nederlandse  infanterieregimenten,  maar  uitsluitend  dienstplichtigen  uit  de
voormalige Nederlandse departementen. Bij een inspectie in april 1811 van het 33e  légère
bleken er nog 325 buitenlanders op een totaal van 1953 man te zijn.912 Hun aantal nam toen al
907 ZA, 1200, Gemeente Arnemuiden, Ingekomen stukken 1807, inv. nr. 58, Extract uit het Register der 

Resolutien etc. 21 en 23 april 1807, 11 en 17 juli 1807; Extract uit het Register der Resolutien etc. 23 juni 
1809, 3 nov. 1807.

908 Idem, Ingekomen stukken 1809-1810, inv. nr. 60, Extract uit het register der Resolutien etc. zonder 
datum. Anthonij Huijts, 21 jr, * Eindhoven, 2B; Pieter Foransis, 22 jr * Maastricht, 3B.

909 Een aantal mannen werd na desertie weer in genade aangenomen bij het regiment, waarvan negen man 
tweemaal waren gedeserteerd en een man driemaal en toch weer aangenomen.

910 Van de tussen nov. 1806 en april 1807 gedeserteerde jagers was meer dan de helft van buitenlandse, 
overwegend Duitse origine. (Desertielijsten Koninklijke (Staats)Courant). Uit het deelonderzoek van de 
krijgsraad te velde (deel IV, hoofdstuk 2) blijkt een kleine tien procent van de delinquenten bij het 
regiment jagers van buitenlandse afkomst te zijn tussen eind 1806 en maart 1808: Duitsers, een Zwitser, 
een Pool en enkele Russen. Ook op de overzichtslijsten van de provoost komen buitenlanders voor. NL-
HaNA, 2.01.11 Hoge militaire rechtspraak 1795-1818, inv. nr. 194-199, 206; 2.21.056 Dumonceau, inv. 
nr. 26; 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 25. Brief aan MvO 25 sept. 1807; 2.01.14.02, inv. nr. 1048, 
relatieven vanaf 20 aug. 1808; 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1055, sept. 1808. Zie  bijlage II.17.

911 Vincennes, SHAT, XP 40. Rapport 15 juli 1810; Bij inspectie in (april?) 1810 bleek het Hollandse leger 
25.930 manschappen, waarvan 1180 officieren, te tellen. Hiervan hadden 18.734 soldaten + 854 officieren de 
Nederlandse nationaliteit; Onder de Nederlandse troepen waren Fransen (187 off, 1500 soldaten), Duitsers 
(184 off., 5437 soldaten), Russen (1 off, 14 soldaten), Polen (4 off., 331 soldaten).

912 In oktober 1810 waren er nog 436 buitenlanders bij het regiment.AN, AF/IV 1118. De rapporten van het 33e
légère en  het 123e, 124e 126e de ligne zijn getekend door de MvO Clarke (Duc de Feltre), maar 
opgesteld en (medeondertekend) door génèral de division Dumonceau; SHAT, Vincennes, XP 40: Rapport
MvO 20 mei 1811, inspectie van de voormalige Hollandse regimenten. Er was gebrek aan officieren. Bij 
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af en zou nog verder afnemen.
In totaal 223 mannen werden uit het stamboek geschreven, vaak nadat zij enige tijd in een

hospitaal  waren  opgenomen.  Onbekend is  hoeveel  van hen naamloos  en ongeregistreerd
werden begraven of deserteerden.913

Het  voortdurende  tekort  aan  korporaals  en  sergeanten,  die  in  belangrijke  mate
bijdroegen aan de scholing en discipline van de soldaat, werd soms nog versterkt doordat
er korporaals deserteerden,  met  name tussen eind 1810 en medio 1814. In die  periode
deserteerden in totaal 56 korporaals en 6 sergeanten van het regiment.914

1810 1811 1812 1813 1814 Totaal

1 19 4 13 25 62

         Overzicht 8. Desertie onder korporaals en sergeanten

Chretien  Raider  uit  Naarden  (M:2493)  deserteerde  tweemaal,  eenmaal  als  soldaat  en
eenmaal als korporaal. Afkomstig van de veliten op 9 september 1810, deserteerde hij op 6
oktober 1811 van 1B2C uit Maagdenburg. Hij meldde zich vrijwillig op 20 maart 1813 en
werd bij 2B1C geplaatst, het enige veldbataljon dat op dat moment operationeel was en
nabij Erfurt verbleef. In mei 1813 maakte Raider met het 2e bataljon de veldtocht naar
Silezië  mee.  Aan  het  einde  van  die  veldtocht,  op  1  juni  1813,  werd  hij  ondanks  zijn
desertieverleden bevorderd tot korporaal. Het 2e bataljon lag verspreid langs de oevers van
de Weser, de Noordzee en de Elbe. Raider diende in 2B3C. Dat was de compagnie die een
uur van Cuxhaven lag gelegerd onder bevel van kapitein Cailliou, luitenant E. Flaucaut en
onderluitenant B. Patin.915  Raider deserteerde op 21 september 1813, juist op het moment
dat  gouverneur  van Hogendorp alle  bataljons  van het  33e  légère wilde verzamelen bij
Hamburg.916 

Te Hamburg deserteerde tussen september 1813 en eind mei 1814 bijna driekwart van
de Nederlandse officieren.917 Gedeserteerde officieren schreven de resterende Nederlandse
officieren te Hamburg en moedigden hun uit om ook te deserteren. Daarbij kregen ze te
horen dat de gedeserteerde officieren verhoogd werden in rang als ze overgingen naar het
Nederlandse leger. Adjudant Veeren schreef aan zijn vrouw  'Zedert de tijd, dat wij hier
geblokkeerd zijn geweest,  zijn er eenige officieren van ons gedeserteerd en zo wij hier
hooren alle avancement hebben gemaakt. Capiteins, die nog sous-lieutenant waaren toen

het 123e t/m 126e de ligne en 33e légère moesten 92 officieren worden vervangen en 11 bataljonchefs. 
Thema's waren onder andere of het buitenlanders betrof, of ze de Franse taal beheersten, of ze capabel 
waren in hun functie. Zo moesten er kwartiermeesters komen die het Frans beheersten en indien mogelijk 
Nederlands. Vgl. NL-HaNA, 2.01.01.08, Pr. Stedehouder inv. nr. 43; 2.01.12 Binnenlandse Zaken 1795-
1813 inv. nrs. 991 en 1208. 

913 Welten 2010, 51-70.
914 Uit het regiment jagers plus het bataljon van 6 RI deserteerden 31 korporaals en vijf sergeanten, van de 

aanvullingen acht korporaals en van de opbouw te Hamburg elf korporaals en een sergeant. Bij 6B te 
Maastricht deserteerden drie korporaals. In mei en september 1811 deserteerden er vier respectievelijk 
acht korporaals. In november 1813 nam de desertie onder korporaals plots toe tot vijf, om in januari 1814 
te stijgen tot twaalf korporaals. Febuari, maart en april 1814 deserteerden er tien korporaals.

915 SHAT Xb 622, officerenstaten 1 sept. & 1 okt. 1813; NL-HaNA, 2.21.239, archief Veeren, inv. nr. 15, 
brief T.C.C. Veeren 17 sept. en 5 okt. 1813. 

916 Raider was de enige korporaal die deserteerde in sept. 1813, maar toen het regiment bij Hamburg 
verzameld was, deserteerden er in november 5 korporaals. Van jan. tot en met april 1814 deserteerden er 
22 korporaals uit Hamburg. 

917 Bij het regiment dienden op 1 september 1813 nog 39 Nederlandse officieren waarvan er op 24 mei 1814 
nog negen over waren. Op 1 september 1813 dienden 34 Franse officieren bij het regiment en op 16 mei 
1814 waren er nog 30, een gering verloop dat ontstond door overplaatsing en sterfte. Zie bijlage II.16 
desertie officieren. In deel I, hoofdstuk 3 betreffende de blokkade van Hamburg en in deel IV, hoofdstuk 2
onder discipline, worden de desertie omstandigheden beschreven van de Nederlandse officieren leidde.
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ik reeds Capitein was, zijn hoor ik Lieutenant colonel, ik vind deserteeren geen merite
is'.918 Onderzoek kon deze bevorderingen niet bevestigen. Dat er zo veel officieren bij het
regiment  ontbraken,  had  een  impact  op  alle  rangen  onder  hen.  De  taken  van  de
gedeserteerde  officieren  werden  immers  verdeeld  onder  die  officieren  die  er  nog  wel
waren, die op hun beurt weer zaken delegeerden naar onderofficieren. Het is meetbaar dat
er  in  1814  een  toenemend  aantal  onderofficieren  deserteerden.919 De  vanuit  Hamburg
gedeserteerde  officieren,  onderofficieren  en  soldaten  werden  zo  veel  als  mogelijk
opgevangen te Bremen en ingezet bij nieuwe eenheden van de prins van Oranje.920 

Het kwam vaker voor in legers dat omstandigheden zo waren dat officieren deserteerden
en die  dynamiek door  de hele  organisatie  heen tot  een verhoogde desertie  leidde.  Von
Salisch bijvoorbeeld heeft tot in detail de massale desertie onder Duitse officieren tijdens
de  Zevenjarige  Oorlog  (1756-1763)  in  beeld  gebracht.  Meuwese  beschrijft  hoe  in  de
revolutionaire verwarring van 1789 veel  adellijke Franse officieren naar  het  buitenland
vluchtten waardoor in verschillende steden oproer en muiterij onder soldaten ontstonden.921

In twee situaties wisten een onderofficier en en officier naar hun regiment terug te keren
door bij de Russen te deserteren. Te Hamburg op 22 oktober 1813 schreef gouverneur van
Hogendorp aan de divisiegeneraal Lazar de Laville, chef 13e legerkorps. Jean Rood nam
onder druk dienst bij het Russisch-Duitse Legioen om aan verdere krijgsgevangenschap te
ontkomen, nadat hij begin november 1812 te Vilnius door Russen gevangen was genomen.
Hij  wist  bij  Hamburg  naar  zijn  regiment  te  vluchten.922 Ook  kapitein  Kahle  wist  te
ontkomen  aan  krijgsgevangenschap  nadat  hij  met  bevroren  voeten  aan  de  Berezina
krijgsgevangen  was  gemaakt.  Medio  1813  keerde  hij  bij  het  regiment  terug.  Vanuit
Hamburg behoorde hij tot de eerste groep officieren die deserteerde bij  het 33e  légère.
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat desertie omvangrijk was, lastig te bestrijden
en vooral voortkwam uit de interne organisatie van het regiment.

Krijgsgevangenschap

Oorlogen  vormen  een  dramatische  continuïteitsbreuk,  een  diepe  ingreep  in  levens.  Zij
geven een zicht op de tijd die aan een oorlog vooraf ging, de vooroorlogse tijd en de tijd er
na,  de  naoorlogse  tijd.  Zo  beschouwd,  noemt  Wolfrum  oorlogen  sluizen  van  de
herinnering.923 Dat geldt zeker voor krijgsgevangenen. Schäfer en Welten wijzen er op dat
militaire historici van oorlogen veel krijgskundige aspecten hebben onderzocht, maar dat er
voor krijgsgevangenen eigenlijk nog weinig interesse bestaat.924 Dat is onterecht, want juist
gedurende  de  napoleontische  oorlogen  vormt  het  thema  krijgsgevangenschap  een
historische scheiding met het verleden. Immers, het vastzetten van vijandelijke militairen
voor de duur van de oorlog(en) betekende een radicale breuk met het oorlogsrecht uit de
achttiende eeuw. In de achttiende eeuw konden krijgsgevangen militairen vaak na een korte
periode van gevangenschap naar huis terugkeren onder de stellige belofte niet als militair
te zullen optreden in het lopende conflict. Vredesverdragen zoals Tilsit (7/9 juli 1807) en
Wenen (14 oktober 1809) waren vooral opgelegde vredes waarin de oude structuren van
Europa werden veranderd en om economische besluiten te nemen, maar niet om regelingen

918 NL-HaNA, 2.21.239, inv. nr. 15, brieven T.C.C. Veeren 1812-1815, brief van 13 mei 1814.
919 Van Hogendorp aan de prins van Oranje 30 april 1814, in: Memorie Dirk van Hogendorp; Stephenson 

1825, II, 17.  
920 Zie bijlage II.18 voor de opzet van het provisionele 'Hollandsche Legioen Jagers´ te Bremen.
921 Salisch 2009, 293 – 298; Meuwese 2017, 70, 71.
922 Hogendorp, brievenboeken 1813, deel II, vanaf 19 okt. 1813, p. 12. Zie paragraaf II.14 over het Russisch-

Duitse Legioen.
923 Wolfrum 2003, 28.
924 Schäfer 2008, 93-108 (95); Welten, 2009, 45-69 (49).
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betrekkelijk krijgsgevangenen op te stellen.925

Napoleon gelaste op 23 mei 1803 de internering van alle mannelijke Britse burgers in
Frankrijk. Vergelijkbare maatregelen bij de Engelsen konden natuurlijk niet uitblijven en in
de jaren die  volgden,  werden onwaarschijnlijke aantallen mannen gevangen gezet.  Het
bleef  niet  bij  mannen  want  vanaf  1805  werden  ook  vrouwen  en  zelfs  kinderen
geïnterneerd.  Er  waren  verschillende  soorten  krijgsgevangenen:  soldaten  en  burgers,
militaire en politieke krijgsgevangen.926 Maart 1810 werden er in Engeland 43.683 Franse
krijgsgevangenen vastgehouden, een aantal  dat tot  1814 nog tot  70.000 zou stijgen.  In
totaal hielden de Engelsen tussen 1803 en 1814 rond de 100.000 Franse krijgsgevangenen
vast.927 In Frankrijk werden er ongeveer 16.000 Britse krijgsgevangenen vastgehouden.928

In Nederland zaten ook Engelse gevangenen vast, waaronder vrouwen en kinderen.929 In
Rusland bedroeg het aantal krijgsgevangenen uit het Franse leger circa 215.000 man.930

Door krijgsgevangenen voor de periode van conflicten in krijgsgevangenschap te houden,
konden zij niet meer ingezet worden en het leverde de vijand bovendien problemen op om
grote aantallen gevangenen te vervangen door nieuwe lichtingen.

Regelingen omtrent krijgsgevangen zijn waarschijnlijk al zo oud als oorlogen. En dat
kan ook eigenlijk niet  anders want van de afgelopen 3400 jaar  zijn er maar  243 jaren
bekend dat er geen oorlogen waren. Dat er bijna altijd wel ergens op de wereld oorlogen
woedden, is dus historisch gezien de 'normale toestand'.931 Dat vijandelijke soldaten niet zo
maar gedood mochten worden, werd in toenemende mate leidend in de ontwikkeling van
het oorlogsrecht. Maar eerst ver na de Franse tijd ontstonden internationale verdragen met
betrekking tot  de behandeling van krijgsgevangenen. Daarbij  stond er geen rem op het
inlijven van krijgsgevangenen.932 Van die regelingen was nog geen sprake in de jaren 1806
–  1814.  Het  3e  regiment  jagers  kreeg  in  de  loop  van  1807  te  maken  met  Pruisische
krijgsgevangenen die, om hun langdurende gevangenschap te ontlopen, dienst namen in
het Hollandse leger. Na de Vrede van Tilsit van 7 en 9 juli 1807 besloot koning Lodewijk
onder de grote aantallen Pruisische krijgsgevangenen te Bergen op Zoom, Gorinchem, 's
Hertogenbosch en  Breda  te  werven voor  het  Hollandse  leger.  Het  33e  légère kreeg  te
maken met Engelse krijgsgevangenen toen het depot in 1811 van Groningen naar Givet
werd geplaatst. Hoe de Engelsen in Givet waren ondergebracht is reeds beschreven in deel
I, hoofdstuk 2.

Soldaten die in krijgsgevangenschap geraakten verkeerden in een merkwaardige positie.
Zij waren lijfelijk niet meer aanwezig bij het regiment, maar administratief telden zij nog
mee.933 Nederlandse  krijgsgevangen  werden  overgebracht  naar  krijgsgevangenkampen,

925 Wolfrum, 2003, 53.
926 De Graaf 2017, 100-107.
927 AN, FF2 17, Franse krijgsgevangenen van 22 mei 1803 – 30 mei 1814.
928 Abell 1914, 117; Lewis 1962, 48; Daly 2004, 361-380.
929 NL-HaNA, 2.01.14, Oorlog. Dit archief bevat enkele brieven uit de jaren 1807-1809 over aantallen 

Engelse krijgsgevangenen (mannen, vrouwen en kinderen) en de locaties waar zij vastgehouden worden.
930 Welten 2009, 45-69 (57).
931 Wolfrum 2003, 1, 41.
932 Het handboek ´de Lieber Code´ was in 1863 samengesteld en handelde over rechten en plichten van 

soldaten van de Verenigde Staten in oorlog met aandacht voor de verzorging van gevangenen en 
gewonden. Fleck 2013, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 27; Lieber Code (1863) artikel 49-59; Tsaar Alexander II 
organiseerde in 1874 een internationale conferentie om het internationaal humanitair gewoonterecht te 
codificeren waarmee onder andere de rechtspositie van krijgsgevangenen werd omschreven (Verklaring 
van Brussel 1874). Uit deze verklaring kwam het Instituut voor Internationaal Recht voort dat in 1880 de 
Oxford handleiding opstelde, waarin onder andere de rechten van krijgsgevangenen werden beschreven. 
Het Tweede Haagse Verdrag van 1899 bouwde hierop voort en beschreef de bindende internationale 
regels voor de behandeling van krijgsgevangenen. Verklaring van Brussel (1874); Oxford-handleiding 
(1880); Tweede Haags Verdrag (1899); Haagse Reglement (1899).

933 Op 24 mei 1807 werd op het schiereiland Butjadingen in Noord-Duitsland jager Martin Rommenij 
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'depots'  genaamd, waarvan Norman Cross te Huntingdonshire de bekendste was. Of zij
werden in havens ondergebracht op onbruikbare marineschepen.934 De leefomstandigheden
voor de soldaten waren ronduit  slecht.  Zij  waren bepaald slechter af  dan in hun eigen
leger.935 Van 122.440 krijgsgevangenen  van  diverse  nationaliteiten,  die  tussen  1803 en
1814  te  Groot-Brittannië  verbleven,  stierf  8,5  procent  gedurende  hun  vaak  jarenlange
gevangenschap, wat overigens nog meevalt in vergelijking met de veel hogere sterfte van
soldaten die eind 1812 in Russische krijgsgevangenschap raakten.936 Officieren hadden het
vaak beter omdat zij,  na het afleggen van een belofte niet te zullen vluchten, aan land
werden gehuisvest en zich tamelijk vrij door een stad konden bewegen, sociale contacten
legden, naar de kerk gingen of lid werden van een vrijmetselaarsorde.937 

In totaal raakten tijdens de veldtocht door Rusland ongeveer 215.000 militairen van de
Grande Armée in krijgsgevangenschap, waarvan ongeveer 165.000 man in november en
december 1812. Dat gebeurde in een betrekkelijk klein gebied waar de oorlog zijn tol al
had geëist.938 De gevangen genomen militairen werden verplaatst naar gebieden die minder
onder de oorlog hadden te lijden, niet zelden 1.000 km verder, zoals aan de benedenloop
van de  Wolga.  Voor  krijgsgevangen officieren  kregen vervoer  per  slede  of  wagen.  De
soldaten waren gedwongen te marcheren.

Op verschillende  plaatsen  werden tijdens  en  na  de  Russische  veldtocht  soldaten  en
officieren van het 33e légère gevangen genomen. Het stamboek van het 33e geeft bij 454
man globaal  aan  waar  en wanneer  zij  in  krijgsgevangenschap raakten.  Zestien  man in
Nederland en Noord-Duitsland gevangen genomen, waarvan één te Butjadingen in 1807,
vier  in  Zeeland  in  1809  en  elf  in  de  nazomer  1813  nabij  Schwerin.939 Van  één

krijgsgevangen gemaakt door de Engelsen. SHAT 22Yc 234: Martin Rommenij M:1037; Op 30 sept. 
1809 vielen vier man van 1B bij Wolphaartsdijk in handen van de Engelsen. SHAT 22 Yc 234: Henrij 
Rijnberg, M:808;  Arie Brand, M:851; de karabinier Gisbert Bouwmeester, M:1298; Fredric Borgers, 
M:1505; NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1041, overzicht d.d. 25 juli 1808 van krijgsgevangenen 
in de veldtocht in Duitsland 1806-1807. In totaal werden bij het Nederlandse korps in Duitsland 595 man 
krijgsgevangen gemaakt. Vooral de troepen die tegen de Zweden werden ingezet, leden grote verliezen 
aan gevangenen. 

934 De belangrijkste havens waar krijgsgevangenen op schepen werden vastgehouden waren Langstone 
Harbour, Sheerness, Chatham, Deptford, Portsmouth, Gosport, Plymouth, Devonport en Woolwich.

935 Voigtländer 2005; Kern 2012; Berkovich 2017, 55-95. 
936 Walker 1913, 182.
937 Walker 1913, 17–223; Lloyd 2007, 14, 19-23, 30, 37, 75, 77, 82, 84, 99-100, 105, 161, 165, 172, 270-

275, 285, 317.
938 Bertin 1894, 325-335; Welten, 2009, 57; Sabron 1910, 109. In het onderzoek naar krijgsgevangenen is 

nog veel winst te behalen. Met name in West-Europese literatuur worden algemene aantallen gevangenen 
genoemd. Specifieke ervaringen werden beschreven in de memoires van militairen, meestal officieren. De
overlevering is fragmentarisch. Door gegevens uit bronnen systematisch met elkaar te vergelijken, kan 
over deze beperkte gedocumenteerde situatie, die bovendien maar één van de Nederlandse regimenten 
betreft die in 1810 in het Franse leger werden opgenomen, toch een aardige indruk verkregen worden. In 
dit onderzoek wordt bovendien de Russische stand van onderzoek samengevat in de literatuurlijst. In die 
onderzoeken werden geen gegevens over militairen van het 33e légère aangetroffen. Zij geven een 
overzicht hoe de opvang van Franse krijgsgevangenen in Rusland werd georganiseerd.

939 De opmars naar Berlijn vanuit Hamburg stokte bij Schwerin waarbij 10 man in Russische gevangenschap 
geraakten. Tijdens het beleg van Hamburg raakte op 6 december 1813 een man van het regiment in 
Russische krijgsgevangenschap. Te Groningen en Aurich werden december 1813 bovendien de 
wervingsofficieren van het 33e légère krijgsgevangen gemaakt door de Russen. SHAT 22 Yc 234-237: 
Arend Buurds de Jong 4B3C, M:4994; Beent Tammes de Jong, 5B4C, M:4996; korporaal bij de 
carabiniercomp van het 3B Jan Jacques Charles Huis, M:5514; karabinier Norbert Noijen Boeman, 3B, 
M:5877; Claude Francois, 3B1C, M:6856; 6 okt. 1813 Jean Beld 3B3C, M:6968;  Zonder datum 
gevangenneming Francois Kestemont, 4B4C, M:7737; zonder datum gevangenneming Bockstate, 4B4C, 
M:7759; zonder datum gevangenneming Jean B. Tonneau, 4B4C, M:7766; zonder datum 
gevangenneming Ignace Dover, 4B4C, M:7782;  Jean Nicolas Belle, 1B3C, M:7855, 6 dec. 1813 par les 
Russes; Geerts 2002, 181; NL-HaNA, 2.01.01.08, Prins-Stedehouder inv. nr. 40. Rapport van 4 tot 11 okt. 
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krijgsgevangen militair is onduidelijk of hij wel bij het regiment hoorde.940 
Volgens  het  stamboek  werden  438  onderofficieren  en  soldaten  tijdens  de  veldtocht  in
Rusland in 1812 krijgsgevangen gemaakt.941 Naast de soldaten en onderofficieren kwamen
tenminste 27 officieren in krijgsgevangenschap. Tevens waren er nog 13 officieren wiens
lot onduidelijk was.942 Hoeveel militairen er nog bij het regiment waren ten tijde van de
slag bij Krasnoi is onbekend, maar wel dat het overwegend soldaten van de aanvullingen
waren. Volgens het stamboek raakten 398 soldaten en onderofficieren in gevangenschap te
'Smolensk 20 novembre 1812'.943 Hiermee werden de militairen bedoeld die krijgsgevangen
gemaakt werden tijdens de slag bij Krasnöi van 17 november 1812, gelegen op 45 km ten
zuidwesten van het reeds gepasseerde Smolensk. Honderden overleefden aanvankelijk de
slag bij Krasnoï op 17 november 1812 1812 doordat enkele officieren die vrijmetselaar
waren,  Russische  officieren  om  hulp  vroegen.  Russische  officieren  beëindigden  de
gevechten toen zij het vrijmetselaarsteken herkenden, waarna de overlevenden gevangen
werden gemaakt.944 Volgens H.P. Everts, die de slag meemaakte en ook in gevangenschap
raakte, kwamen de meeste van de krijgsgevangen soldaten al in de eerste maanden na de
slag om door koude, ondervoeding en ziekte.945

Het  stamboek  is  onvolledig  waar  het  de  krijgsgevangenen  betreft.946 Zo  werd  niet

1813 noemt: Mr. De Gruben capitain au 33e régiment d'Infanterie Légère est arrivé à Groningue, venant 
d'Hambourg en destiné à remplir les fonctions de capitaine de recrutement du departement de l'ems 
occidental.; SHAT, Xb 622, staat van 1 nov. 1813 noemt kapitein Francois Gruben 'en recrutement'.

940 Van de Rotterdamse Guillaume Gasman is onduidelijk of hij door de Pruisen gevangen was genomen en 
na gewond te zijn geraakt overgedragen is aan de Hamburgse bezetting, of dat hij een Nederlander in 
Pruisische dienst was die door de Hamburgse bezetting gewond gevangen is genomen en in het hospitaal 
te Hamburg terecht kwam. Gasman staat in het stamboek niet als krijgsgevangen vermeld. SAH, 112-3, 
Maire Hamburg, inventaris 42, Anlagen Sterberegister Band 4, Gasmann, Guillaume *Rotterdam, 
'Prisonnier de Guerre Prussiens', opgenomen in het militaire hospitaal nummer 4 in aug. 1813 waar hij 
op 6 sept. 1813 overleed t.g.v. een blessure.  Zie ook bijlage IV.3 overleden militairen.  

941 Slechts 43 in krijgsgevangenschap geraakte soldaten waren van het regiment van 1 oktober 1810. De 
overige (434-43=) 391 krijgsgevangen waren soldaten van de aanvullingen op het regiment die bij het 4e 
bataljon geplaatst werden; Geerts 2002, 179. Bijna alle aanvullingen die nog op weg waren en zich tussen
de Memel en Vilnius bevonden, zo'n 20.000 man, werden krijgsgevangen gemaakt of sneuvelden.

942 Sabron 1910, 110. 21 officieren waren gewond geraakt. Van de onderofficieren en minderen waren nog 60
man over. Boscha 1872, deel 3.1, 294. 78 man van het 33e légère raakten in krijgsgevangenschap, 
waarvan 25 ongedeerd. Boscha noemt geen bron; Smith 2000, 207. Volgens Smith sneuvelden 18 
officieren, 2 officieren werden dodelijk verwond en 32 officieren raakten gewond; NIMH, document met 
code 45/1. Het betreft een handgeschreven lijst met 55 officieren van het 33e légère die gewond (G) en 
krijgsgevangen raakten en sneuvelden tijdens, of overleden (†) na de slag bij Krasnoi van 17 nov. 1812. 
Het document waarvan de herkomst, schrijver en datum van de gegevens onbekend zijn, lijkt een 
reconstructie te zijn. Het verschilt met het overzicht van juli 1813 (uit SHAT, Xb 622) en noemt de namen
van: de la Roche, Sales, Kahle en van de Beuken. Voogt zou overleden zijn. Niet genoemd worden: Noot, 
Raphael, de Hardt, de Pijne en Keulkens; Martinien 1899, 462,463. 37 officieren zouden gewond zijn 
geraakt; SHAT, Xb 622, div. stukken voorjaar 1813. De enige officier waarvan bekend is dat hij gewond 
werd én ontkwam was luitenant Maximilien Charles Frederic Von Bönninghausen. De overige gewonde 
officieren zijn in krijgsgevangenschap geraakt. 

943 Sabron 1910, 107, zonder bronvermelding. Het regiment telde volgens Sabron t.t.v. de slag nog 5 à 600 
man.

944 Zie deel III, hoofdstuk 5 over de maçonnieke arbeid binnen het regiment.
945 Everts 1901, 701, 702; 1902, 43-62.
946 Het enige dat met zekerheid is te zeggen hoe gegevens over militairen van het regiment in het stamboek 

kwamen, is dat er nogal tijd overheen ging voordat gegevens en détail bekend waren bij het depot te 
Givet. Dat er gegevens op zo grote schaal in het stamboek staan, is uitzonderlijk en zeker niet 
vanzelfsprekend. Bij andere regimenten vertonen het stamboek in de jaren 1812 en 1813 veel lege 
bladzijden. De enkele officieren en soldaten die ontsnapten bij Krasnoi kregen aanvankelijk order naar 
Mainz te gaan. Kapitein-adjudant-majoor T.C.C. Veeren, schreef op 7 jan. 1813 dat het vrijwel zeker was 
dat ze naar het depot te Givet zouden gaan. Maar vlak bij Koblenz aangekomen, ontvingen zij order terug 
te keren naar Erfurt. Vanuit Givet zijn in feb. 1813 enkele officieren naar Erfurt gestuurd. Silezië. Tot dat 

205



aangetekend in het stamboek dat in de tweede helft van augustus 1812 de 2e compagnie
van het 1e bataljon nabij Sloetsk in zijn geheel krijgsgevangen werd gemaakt.947

Na de slag bij Krasnoi op 17 november 1812 ontkwam kapitein-adjudant-majoor T.C.C.
Veeren). Hij schreef op 7 januari 1813 vanuit Kulm: 'Mijn is 't egter met een luitenant en
twee  docters  gelukt  te  ontsnappen,  er  waren  nog  vier  officieren  van  't  regiment  in
commissie, die niet bij de affaire zijn geweest´. Te Vilnius voegde kapitein Caillou zich bij
het restant van het 33e légère. En er waren 17 soldaten die of ontkwamen bij de veldslag of
daar niet bij waren. Luitenant Kahle, en onderluitenant J.C. Noot raakten bij de Berezina
alsnog  in  krijgsgevangenschap.  Luitenant  Von  Bönninghausen  ontkwam,  haalde
Mariënburg waar hij geruime tijd in het hospitaal lag, in ieder geval tot na 1 februari 1813.
Toen Veeren na de passage van de Berezina geraakt werd door een stuk brug noemde hij
nogmaals twee doktoren: 't Geluk wilde dat twee docters van ons regiment passeerden en
mijn zagen liggen en medelijdend genoeg waren van een slede te zoeken te krijgen en mijn
mede namen.'  Collin  en  van Woerden waren de twee 'docters'  die  met  Veeren  aan het
krijgsveld bij Krasnoi wisten te ontkomen en die hem het leven redden bij de Berezina. De
overige chirurgijns Moes, Henop en Joly werden gewond en krijgsgevangen.948

Van slechts twee soldaten, Karel Willem van Lier en Harmannus Leonardus Weyers,
beiden muzikanten, is bekend dat zij bij de veldslag aanwezig waren omdat van Lier in
1835 een verklaring daaromtrent aflegde voor de rechtbank van eerste aanleg te Zwolle.949

Onbekend is of zij in krijgsgevangenschap geraakten of na de slag bij Krasnoi ontsnapten
en aansluiting vonden bij het groepje van Veeren. Zij staan niet vermeld in het stamboek
als krijgsgevangenen.
Het stamboek geeft slechts van drie soldaten en één korporaal aan dat zij terugkeerden uit
krijgsgevangenschap.950 Bij enkele andere soldaten staat dat zij in 1813 nog dienden bij het
2e bataljon na eerder bij het 4e bataljon gediend te hebben.951 Mogelijk zijn zij ontsnapt na
de  slag bij  Krasnoi  of  al  spoedig  na in  krijgsgevangenschap geraakt  te  zijn.  De enige
Nederlandse onderofficier die volgens het stamboek terugkeerde uit krijgsgevangenschap
was korporaal Jean Rood (M:1702): fait prisonnier pas les Russes à Wilna le 1 novembre
1812, 1814 au blocus d'Hambourg, passé à l'Armée hollandais le 25 mai 1814.952

moment is er geen direct contact geweest tussen het depot en terugkerende militairen. Per militaire post 
kan informatie zijn doorgegeven aan het depot. Veeren, brief 7 jan. 1813.

947 Sabron 1910, 72, 73; Rapport aan de koning van (vermoedelijk) secretaris van staat Van der Capellen, 
ongedateerd, maar kort na de slag van 18 juni 1815 opgesteld te Brussel, aangaande de houding van 
Nederlandse troepen tijdens de veldslag; SHAT Xb 622,  Etat nominatif opgemaakt te Maagdenburg 28 
aug. 1811. Uit deze staat is bij benadering te achterhalen wie er in 1B2C dienden.

948 SHAT XB 622, Etat Général des Officiers [...] qui sont morts ou qui ont été fait prisonniers dans la 
Campagne de 1812 en Russie[...] juli 1813. Op een officierenstaat van 1 april 1812 werd bijgeschreven 
wie gevangen, gewond of gesneuveld is en welke officieren geretourneerd naar Givet, zonder toevoeging 
van een datum wanneer en door wie die gegevens er bij zijn gezet; Sabron, 1910, bijlage I; SHAT, Xb 
622, officierenlijst 1 feb. 1813.

949 RAO, Rechtbank van eersten aanleg te Zwolle, interlocutoir vonnis 28 jan. 1835 en proces-verbaal van 
een getuigenverhoor in Zwolle 7 mei 1835, vonnis rechtbank 24 juni 1835.

950 M: 3999 Cantrel, Nicolaij; M: 4189 Parvezie. Francois; M: 5256 Collin, Gabriel Michel, afkomstig uit 
Parijs, kwam 17 jan. 1812 bij het regiment overgeplaatst van het 33e de ligne. Hij raakte 19 nov. 1812 te 
Tilsit in krijgsgevangenschap, maar keerde al op 1 feb. 1813 terug bij het regiment bij 2BCarbin. Hij 
maakte de veldtocht naar Silezie mee, het beleg van Hamburg 1813/1814 en ging 16 juli 1814 over naar 
regiment Dauphin 3e de ligne.

951 Voorjaar 1813 werd te Bad Berka het 2e bataljon tot de helft van de sterkte aangevuld en als enige 
bataljon van het regiment te velde ingezet. De overige bataljons kregen pas in de zomer van 1813 weer 
manschappen toegewezen. M:4615Mercado, Abraham *Amsterdam 13.03.1790 4B4C 2B4C; M:4722 
Delcourt, Louis Joseph *Annaulin (Nord) 22.12.1789 4B5C 2B4C; M:4781 Santier, Wessel Geerd 
*Sappelmoer/Weener 23.08.1790 4B5C 2B3C; M:4717 Bruillart, Jean Baptist Joseph (*Bouvegnies 
23.06.1791, 4B6C),'voir en Custrin en 1813'.

952 Gegevens over Jean Rood uit het stamboek SHAT 22Yc234, 284.
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In de loop van 1814, na het terugtreden van Napoleon, overlegden de overheden van
Frankrijk en Rusland over de wederzijdse uitwisseling van krijgsgevangenen. In Nederland
werden in november 1814 alle gemeenten aangeschreven, met uitzondering van Overijssel,
met het verzoek een overzicht te sturen wie er nog niet was teruggekeerd. Desondanks
bleef er nog lange tijd onzekerheid over het lot  van velen.  In 1820 verscheen nog een
'Naamlijst van tweeduizend overledene en gesneuvelde militairen, benevens van een aantal
nog in leven zijnde, welke in de gouvernementen Livonië, Saratoff, Witterpsk en Smolensk,
in Rusland, na de laatste veldtogten, hun verblijf houden, allen geboortig in het Koningrijk
der Nederlanden'.

 Informatie  over  terugkerende,  gewonde  of  overleden  militairen  wordt  versnipperd
aangetroffen in memoires van militairen, verslagen, brieven, gemeentelijke, rechterlijke en
notariële  archieven,  publicaties  van de overheid. Memoires  van buitenlandse officieren
noemen  soms  contacten  met  Hollandse  officieren van  het  33e  légère.  In  deel  I  is
beschreven dat zestien krijgsgevangen Nederlandse officieren vanuit Tambov, 500 km ten
zuidoosten  van  Moskou,  op  12  februari  1814  een  brief  aan  soeverein  vorst  Willem
schreven. Negen van hen waren van het 33e  légère. Zij kregen op  19 februari 1814 hun
vrijheid en permissie naar Nederland af te reizen.953 Ook de reis van adjudant-majoor de
Barré werd in deel I beschreven.

 Elke  stad  en  dorp  in  Nederland  miste  in  1813 en  1814 mannen,  mannen die  niet
terugkwamen uit Rusland. Ontroerend en ontluisterend is het Dordtse optimisme over de
terugkeer. Bij de paragraaf over werving werd beschreven dat het regiment in 1809 jonge
mannen uit Dordrecht wist te werven. Een aantal van hen maakte de tocht naar Rusland
mee. Ondanks de bulletins van de armee en brieven van soldaten hadden familie, burgers
en  bestuurders  geen reëel  beeld  van de  situaties  waar  de  militairen  in  verkeerden.  De
indruk bestond dat de meeste soldaten gewoon zouden terugkomen en goed opgevangen
dienden  te  worden.  Het  gemeentebestuur  van  Dordrecht  bereidde  zich  voor  op  de
terugkomst van Nederlandse soldaten uit het verslagen Franse leger. Begin februari 1814
was daartoe een kazerne aan de Buiten Walevest gereed gemaakt voor de ontvangst van
300  soldaten  en  100  man  in  het  Oude  Vrouwenhuis.  Twee  dagen  later  waren  alle
betrokkenen  in  ongeduldige  afwachting  van  de  komst  van  militairen.954 Het
gemeentebestuur maakte op 28 november 1814 een lijst bekend van 138 militairen van
Dordtse  komaf  die  nog  niet  waren  geretourneerd.  Van  de  138  vermisten/  vermeende
krijgsgevangenen waren er acht zeker in dienst bij het 33e légère. Elf dienden er of bij het
33e de ligne of bij het 33e légère.955 Van het 123e de ligne werden vier man vermist, van
het 124e de ligne negen man, van het 125e de ligne 17 man en van het 126e de ligne 35
man. De overige 63 man waren bij  diverse andere regimenten ingedeeld,  infanterie, de
garde  en  bij  de  bataljons  werklieden.956 Aangenomen  werd  dat  zij  in  Rusland  in
krijgsgevangenschap waren geraakt. De aanname dat de soldaten op de lijst krijgsgevangen

953 Sabron 1910, 113, 136, 137. Zie bijlage II.14 over het Russisch-Duitse Legioen en bijlage II.21 over 
(terugkerende) krijgsgevangenen.

954 RADo, GA Dordrecht, toegang 5, notulen B & W  9 & 11 feb. 1814.
955 Blekton, Izak, Carabenier 3B, laatste bericht uit Maagdenburg; Boekee, Nicolaas, jager 3B1C; van 

Heusden, Pieter, soldaat; Holtmerk, Hermanus, Carabenier 2B; Koevoet, Dirk, soldaat 5B3C; Rosierse, 
Willem, jager; Snijders, Jan, jager 2B2C; Weijden van der, Sander, Curasier 2B; Zoeteman, Thomas, 
korporaal.

956 Hierbij was tenminste een gewezen jager, korporaal Dirk Colijn die -als soldaat- de veldtocht naar 
Rusland meemaakte in het 17e regiment 1B3C. Hij daagde in beschonken toestand op 15 okt. 1807 in het 
nachtkwartier te Biezen (Duitsland) de jager Haamstede uit en verwonde de jager Balman. 8 dagen op 
water en brood in de provoost plus de kosten van de procedure was zijn straf en daarna zo lang als soldaat
dienen tot hij weer waardig zou zijn voor een bevordering (NL-HaNA, 2.0.1.11 KtV, inv. nr. 199). Colijn 
werd bij vonnis van 9 en 23 okt. 1820 van de rechtbank van eerste aanleg 'afwezig verklaard' 
(Nederlandsche Staatscourant 1 dec. 1820).
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zouden staan, was in de meeste gevallen niet juist omdat Nederlandse soldaten in principe
hun vrijheid verkregen op het moment dat bekend werd dat Nederland door de Russen was
bevrijd. Begin 1814 was dat tot ver achter Moskou bekend. De meesten overleden tijdens
de ontberingen op de heenreis en terugreis. Nogmaals, soldaten overleefden de Russische
krijgsgevangenschap meestal niet.957

Soldij  noch  onkosten  werden  vergoed  tijdens  de  veldtocht  naar  Rusland.  Op  de
vereveningslijsten van de Liquidatie van de Franse achterstand (zie deel IV) komen slechts
weinig overlevenden voor van het regiment. Er waren maar heel weinig overlevenden die
na krijgsgevangenschap uit Rusland terugkeerden. Bovendien nam het Nederlands bestuur
geen verantwoording voor  de kosten  van de  militairen  die  in  het  Franse  leger  hadden
gediend. Desondanks doen de thans bekende vondsten vermoeden dat er nog een grote
onbekende  en  versnipperde  hoeveelheid  informatie  besloten  ligt  in  Nederlandse  en
buitenlandse  archieven.  Voortgaande  digitalisering  en  de  onderkenning  van  het  belang
gegevens over krijgsgevangenen te verzamelen, zal de komende jaren naar verwachting
nog veel gegevens bekend maken.

957 RADo, GA Dordrecht (5) uitgaande stukken, bekendmaking 28 nov. 1814; 01.03.01 bestuurscolleges 
lokaal; Gemeente Dordrecht 1813-1851; inv. nr. 10, kladnotulen van de vergaderingen van het 
tussenbestuur en de gemeenteraad 21 nov. 1813 – 15 dec. 1814; notulen burgemeester en wethouders  9 &
11 feb. 1814; inv. nr. 252, uitgaande stukken/ Bekendmakingen 1814; inv. nr. 343A, ingekomen brieven 
bij en minuten van uitgegane brieven brieven van de burgemeester 1814 – 1816; inv. nr. 344, militaire 
zaken 1814 – 1819.
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Samenvatting en conclusies deel II

In deel I was er sprake van veelvuldige verplaatsingen van het regiment als geheel en delen
daarvan. Deel II laat een heel ander soort beweging zien, het verloop van het personeel
binnen het regiment. De conclusie is onontkoombaar: deze soldaten waren extreem mobiel,
zowel  de  beroeps als  de dienstplichtigen.  En dit  had nagenoeg niets  te  maken met  de
tijdelijkheid van het  contract  of de dienstplicht.  Binnen de arbeidsgeschiedenis  is  deze
permanente mobiliteit opmerkelijk. Het personeelsverloop in de Franse armee als geheel
zal  niet  veel  groter  zijn  geweest.  De geschiedenis  van  het  33e  légère is  grosso  modo
representatief voor de regimenten van Napoleon.958 Het verloop bij het regiment stond niet
op  zichzelf.  In  de  laatste  decennia  van  de  achttiende  eeuw verschilde  de  theoretische
omvang van de troepen van de  werkelijk  inzetbare  aantallen.  Door invaliditeit,  ziekte,
verlof of desertie was een aanzienlijk deel van het leger niet inzetbaar.959 

Het werkelijk aantal in dienst opgeroepen conscrits ligt bovendien nog hoger dan het
theoretisch  aantal.  De  reden  daarvoor  is  dat  conscrits  die  door  overlijden,  desertie  of
ontslag uitvielen, snel vervangen moesten worden. Tevens vonden tijdens het oproepen van
lichtingen  op  lokaal  niveau  afrondingen  naar  boven  plaats.  Dat  de  dienstplicht  werd
ingevoerd,  betekende tegelijkertijd een abrupt einde aan de toestroom van vrijwilligers.
Verwonderlijk is dat niet, als remplaçant kregen zij immers beter betaald.

 Het begrip 'regiment' zoals in '33e regiment lichte infanterie', veronderstelt een zeker
continuüm.  Maar  zelfs  dat  is  slechts  ten  dele  waar.  Bij  het  33e  légère  ontbreekt  die
continuïteit al van meet af aan: opgericht in 1808,  begin 1809 al weer opgeheven, in 1810
weer opgericht en medio 1814 ten tweeden male opgeheven. Voordat het jagerregiment
werd opgenomen in het 33e  légère, wisselde ook de naam: in 1806 achtereenvolgens 2e
regiment  lichte  infanterie,  3e regiment  lichte  infanterie  en 3e regiment  jagers,  in 1807
samengevoegd met  het 2e regiment jagers,  eind 1809 vernummerd tot  het  1e regiment
jagers, in 1810 33e regiment lichte infanterie en in mei 1814 opgeheven.
Niet alleen de naam en het nummer, maar ook de depotplaats, het kader, de onderofficieren
en  soldaten,  omvang,  kleding  en  symbolen  als  vaandels,  waren  bij  voortduring  aan
veranderingen onderhevig. In acht jaar had het regiment afwisselend Deventer, Doesburg,
Groningen, Givet en Hamburg als depotplaats. En als petit-depot Stettin, Vilnius, Wesel,
Aken en Saarlouis.  Het verloop van de soldaten en onderofficieren lag hoog, met dien
verstande  dat  bij  de  soldaten  vaker  een  dodelijke  afloop  viel  te  betreuren  dan  bij
onderofficieren.

Het moet voor de soldaat, die langer bij het regiment verbleef, zijn geweest als voor een
arbeider aan de lopende band, die elke dag andere werknemers naast zich vindt en ook
regelmatig op een andere locatie zijn werk moet doen. En midden op de dag liepen zijn
collega's ook vaak zo maar weg. 

Er was verder evenmin continuïteit in de kwaliteit van de soldaat. In 1806 en 1807
kwam onbetrouwbaar personeel op vrijwillige basis bij het regiment, onbekwaam, met een
ziekte onder de leden, onder valse naam, met gedragsproblemen en snel deserterend. Tegen
de  tijd  dat  de  conscriptie  werd  ingevoerd  in  de  Hollandse  departementen  waren  de
kinderziektes  eruit.  Een  geoliede  organisatie  werd  opgezet  en  lichting  na  lichting
opgeroepen. Maar al spoedig openbaarden zich andere problemen: excessieve uitval door
ziekte, overlijden en desertie.

Een stamboek, zeker een uitgebreid stamboek zoals van het 33e  légère, aangevuld in

958 Regimenten van andere landen kenden ook enorme personeelswisselingen. Het verloop bij het 
Mecklenburgs-Schweriner Kontigent-Regiment was zelfs nog groter dan bij het 33e légère. Keubke 1998, 
9-61.

959 Gabriels 2003, 143-179. 
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mijn database met veel gegevens uit andere bronnen, geeft een diversiteit aan informatie.
Zowel groepskenmerken als de individuele geschiedenissen van soldaten laten zich goed
aflezen. Uit het stamboek blijkt dat de instroom bij het regiment door conscriptie uit alleen
Nederland in 1812 steeds meer achter ging lopen bij de uitstroom. Wat daar precies de
oorzaken van waren, wordt in de komende paragrafen duidelijk. Voor overige aanvullingen
werd vooral een beroep gedaan op depots réfractaires te Wesel, Straatsburg en Walcheren.

In de loop van 1813, onder druk van de oorlogsomstandigheden, ontstond er een nijpend
tekort  aan  soldaten.  Aanvullingen  bestonden  meestal   nog  maar  uit  kleine  groepjes,
afkomstig van veel verschillende regimenten. Ze werden jonger en waren minder ervaren
en minder gemotiveerd (réfractaires, conscrits zonder enige legerervaring, deserteurs).

Om het regiment met een door de jaren gewenste wisselende sterkte van tussen de 1600
en 3000 man op peil te houden zijn in 4 jaar tijd meer dan 8.100 man in dienst geweest bij
het  33e légère.  Ondanks voortdurende en aanzienlijke aanvullingen bleek het  regiment
door de jaren heen nauwelijks op de gewenste sterkte te krijgen. Ziekte met afkeuring als
gevolg, sterfte, desertie, en bij het 33e légere in geringe mate ook sneuvelen, zorgden voor
een  groot  verloop  in  het  regiment.  Met  name  in  1812  raakten  honderden  mannen  in
krijgsgevangenschap. 

Desertie  bleek  veel  meer  dan  uitsluitend  een  loyaliteitsprobleem.  Gedeserteerde
soldaten keerden later vaak ook weer  terug bij  het  regiment.  Jonge onervaren soldaten
stierven eerder dan soldaten mét ervaring. Dat bleek vooral tijdens de tocht naar Rusland
waar honderden jonge soldaten uitvielen. Er waren zo veel uitvallers dat het 4e bataljon
tijdens de veldtocht in Rusland werd samengevoegd met de andere bataljons wegens de
geringe bezetting. 

Koning  Lodewijk  probeerde  in  plaats  van  dienstplicht  bevolkingsgroepen  op  hun
verantwoordelijkheid  jegens  de  staat  aan  te  spreken.  Daarbij  nam  hij  een  aantal
maatregelen om de sociale positie van groepen van de bevolking te versterken door hen uit
te nodigen of te verplichten dienst te nemen zoals kinderen van militairen en weeskinderen
die  als  koninklijke  kwekeling  werden  voorbereid  op  een  maatschappelijke  positie  als
militair.  In een iets andere vorm gebeurde dat met weeskinderen in het legioen veliten.
Zelfs met het verarmde Joodse deel van de samenleving ging hij de dialoog aan ze, met
behoud van hun geloofsregels,  dienst te laten nemen in twee Joodse bataljons. Al deze
maatregelen hadden slechts een beperkt positief resultaat zoals onderzoek uitwees, maar
droeg toch een heel ander karakter dan de conscriptie.

Nu  we  niet  alleen  de  grote  mobiliteit  van  het  regimenten,  maar  tevens  die  van  de
individuele soldaten, hun rekrutering en hun in- en uitstroom bij het regiment hebben leren
kennen, komen we in de volgende delen toe aan de organisatie van het eigenlijke werk en
de omstandigheden waaronder het werd verricht (deel III) en aan de motivatie (deel IV).
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DEEL III Functies van de lichte infanterie – Arbeid en scholing

In de inleiding formuleerde ik vragen over de eigenlijke organisatie van het soldatenwerk
en  de  omstandigheden  waaronder  het  werd  verricht,  en  wat  de  politieke  en  militaire
ontwikkelingen van de onderzochte periode concreet betekenden voor het dagelijks werk
van de soldaat en wat  er  nodig was om de soldaat te  laten functioneren.  De volgende
deelvragen komen hier aan de orde: functies en functioneren van de lichte infanterie (niet
alleen  gedurende  de  onderzochte  periode,  maar  ook  daarvoor  en  daarna),  het
oorspronkelijke  beroep  van  de  soldaat  en  de  specialisaties  binnen  het  regiment.

Familieverbanden binnen het regiment en voor sommigen ook de ambulante militaire
vrijmetselaarsloge,  versterkten  de  onderlinge  samenhang.  Maar  vóór  alles  werd  deze
bereikt door discipline en scholing en uiteindelijk door het perspectief om een hogere rang
te bereiken. De voor die discipline onontbeerlijke communicatie geschiedde vooral met
behulp van muzikale signalen.

Hoofdstuk 1  Functies en specialisaties

Confrontatie met de eigen dood

Meer  dan  in  andere  beroepen  en  vaak  al  op  erg  jonge  leeftijd  werden  soldaten
geconfronteerd met hun eigen dood, met de dood van hun vrienden en met de dood van
hun tegenstanders, de vijand. Over het algemeen sneuvelden minder dan zes procent van
degenen die op het slagveld aanwezig waren, maar dat werd als eervoller beschouwd dan
het veel grotere percentage militairen dat roemloos in ziekenhuizen aan ziektes als tyfus,
dysenterie  en  longaandoeningen  ten  onder  ging.960 Bij  het  33e  légère overleed  ruim
veertien procent van de soldaten in het ziekenhuis, terwijl er naar schatting 282 officieren
en soldaten op het slagveld sneuvelden van de circa 5000 man die naar Rusland waren
gestuurd, waarmee het regiment net onder de statistische zes procent bleef.961

'Le combat est le but final des armées, et l'homme est l'instrument premier du combat.' Zo
vat Ardant du Picq het vak bondig samen.962 Dit instrument moest in de hier behandelde
periode bij  de linie-infanterie in compacte linies, met massaal afgegeven geweervuur een
anonieme vijand leren doden. Door het collectief schieten en de onnauwkeurige geweren wist
de soldaat nooit of zíjn schot de vijand had geraakt.963 Dat is een heel andere situatie dan in
een duel van man tegen man.964 Hierin verschilt de lichte infanterie, die zelfstandiger werkte
en met precisieschoten individuele vijanden uitschakelde, al direct van de linie-infanterie.

Om op veldslagen voorbereid te zijn en deze goed te kunnen doorstaan waren discipline,
solidariteit,  moed,  een  goed  humeur,  een  getraind  lichaam en  een  degelijke  scholing  in
wapenbeheersing  en  exercities  onontbeerlijk.  De  dagelijkse  trainingen  gaven  een  sterke
sociale  binding binnen de groep,  door  McNeill  omschreven als  muscular  bonding.965 De
groep bestond uit soldaten, soldaten vormden de groep, met een gezamenlijke kennis, met een
cohesie. Wat er ook gebeurde op het slagveld – officieren, onderofficieren en soldaten die
wegvielen, eenheden die verspreid raakten – de solidariteit moest blijven bestaan. Discipline
was daarbij de traditie van het instituut, la discipline est d'institution sociale, stelt Ardant du

960 Muir 2000, 217, 230.
961 Zie 'uitstroom' in hoofdstuk 2.
962 Ardant du Picq 1880, 7, 10, 88-208.
963 Muir, 2000, 226, 227.
964 Matthey 2012. 
965 McNeill 1995, 1-13.
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Picq.966 Cohesie onder de troepen werd vergroot door landgenoten bij elkaar te plaatsen en
door de zaak waarvoor gevochten werd voor te stellen als het belang van de groep.967

De papieren organisatie van een eenheid was vanuit een systematische opzet, maar hield
geen rekening met het meest essentiële: de mores onder de soldaten. De technische scholing
van de soldaat was niet het moeilijkste punt om de discipline te handhaven. De wijze waarop
het regiment georganiseerd werd droeg weliswaar bij aan de discipline, maar het verschil in
rangen was tegelijk een bedreiging voor de solidariteit.968 Dat vroeg in de praktijk van alledag
om veel aandacht voor kleine zaken die de discipline raakten. Discipline kon te velde onder
grote druk komen te staan door het achterblijven van de trein en door het wegvallen van de
administratie.969

Het onderkennen en nemen van de individuele verantwoordelijkheid door de soldaat in
alle details die zíjn functie betroffen, bepaalde uiteindelijk de gezamenlijke kracht van de
militaire eenheid.970 Dat lijkt strijdig met de discipline, maar is dat binnen de context van
het regiment niet. Hoe beter het individu zijn specialisme goed uitvoerde des te krachtiger
de groep werd. Discipline is niet slechts een van boven opgelegde machtsstructuur, maar
een sociaal gebeuren waarbij de groep afhankelijk is van de attitude van het individu.

Het signaal voor de aanval was de uiteindelijke verlossing van een steeds toenemende
spanning. Muziek op het slagveld structureerde, ondersteunde het geheugen van de soldaat,
appelleerde  ferm  aan  de  ordening  van  het  geleerde,  daar  waar  hij  omgeven  was  door
doodsbedreigingen.971 Muscular bonding verhoogde het groepsgevoel. De normalisering van
geweld, tijdens de training, maar ook omdat dat bij deze vorm van totale institutie hoorde,
hoorde  bij  het  soldatenwerk  waardoor  doden  geen  misdaad  was.972 De  paragraaf  over
discipline in deel IV beschrijft de uitwassen van dit gelegaliseerde geweld tegen burgers en
medesoldaten.

Deel  I  schetste  de  fysiek-geografische  werkelijkheid  van  het  regiment,  een
werkelijkheid die bestond uit veel verplaatsingen in een steeds wisselende densiteit van
detachementen,  compagnieën,  bataljons  en  soms  ook  korte  tijd  met  het  hele  regiment
samen. De soldaat was het instrument voor de veldslag. De jagers werden bij voortduring
ingezet op locaties waar de vijand verwacht werd.

Het  regiment,  of  althans  een  deel  ervan,  was  slechts  circa  73  dagen van de  negen
onderzochte jaren bij gevechten betrokken. Dat betekent een gemiddelde van 8,1 dagen per
jaar dat de soldaat concreet in een actie kwam, waarvoor hij was opgeleid.973 Wanneer het
verloop bij  het  regiment  wordt  afgezet  tegen de effectieve inzet  van de soldaat  in  8,1
gevechtsdagen per jaar, dan blijkt wat een enorme organisatie er permanent nodig was om
een gemiddelde jaarlijkse inzet van 8,1 dagen (2,2 procent) mogelijk te maken. Tijdens
zo'n korte inzet moest de soldaat er staan en liefst optimaal functioneren. Hoe dat bereikt
kon worden, staat beschreven in dit deel over de organisatie en de functie van het regiment.

Het regiment diende binnen het leger een groter doel, het versterken van Napoleons
geopolitieke  belangen.  De  lichte  infanterie  kende  specifieke  werkzaamheden  waar  de
soldaat vanaf zijn binnentreden in het regiment tot en met veldslagen dagelijks in getraind
werd. Muziek vervulde bij veel van de werkzaamheden van de soldaat een onmisbare rol,

966 Ardant du Picq, 1880, 89, 93, 94.
967 Dodewaard 1855, 6. Hij diende bij het 123e de ligne, Bij hem was het geen usance een landgenoot als 

maatje te hebben: 'Schier iedereen had tot naaste kameraad iemand van eene andere natie. Mijn eerste 
slaapkameraad was een Franschman.'

968 Germani 2011, 733-768.
969 Ardant du Picq, 1880, 96, 97, 105, 107.
970 Kroon 2012, 65, 66.
971 Ardant du Picq, 1880, 49.
972 McNeill 1995, 1-13; Lüdtke 2003, 47; Netzel, Welzer 2012, 34.
973 Bijlage III.1 toont wanneer het regiment, of een deel daarvan, bij gevechten betrokken was.
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tijdens de scholing, tijdens het onderhoud van de geleerde vaardigheden, tijdens marsen en
gedurende  veldslagen.  Daarnaast  waren  er  routinewerkzaamheden  die  steeds  op  zelfde
tijden plaatsvonden. 

Onderzocht werd verder wat de soldaten voor werk deden voor zij de dienst inkwamen
en of dat van invloed was op hun arbeid binnen het regiment. Vanuit een smeltkroes van
civiele beroepen werd in korte tijd 'de soldaat' gevormd. Daarbij vervulden het depot en de
korporaals een belangrijke rol. Verder maakten een aantal andere aanvullende specialisaties
binnen het regiment het soldatenwerk mogelijk.

Jagers vóór 1806 en ná 1814

Toen aan het einde van de achttiende eeuw de belangstelling toenam voor troepen die
konden tirailleren,  verkenningswerk doen en  als  scherpschutters  fungeren,  kregen deze
lichte eenheden de naam van 'jagers'.974 In het begin ging de voorkeur uit naar mannen met
ervaring in de omgang met wapens, zoals houtvesters en jagers. Later verlegde de selectie
zich ook naar sterke mannen, vaak van boerenafkomst,  omdat die beter bestand waren
tegen het harde soldatenleven dan stedelingen. De benamingen lichte infanterie en jagers
werden bij  reorganisaties afwisselend gebruikt. Passend bij  hun werkomgeving droegen
jagers vanaf het begin van hun bestaan vaak groene uniformen en zwart leerwerk, niet
alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. De bewapening van jagereenheden bestond uit
jagerbuksen en sabels, ook wel hartsvangers genoemd.975

Naar  Pruisisch  en  Oostenrijks  voorbeeld  zette  Nederland  vanaf  1784  mobiele,
lichtbewapende en in los verband opererende eenheden jagers en huzaren op en vanaf 1793
ook rijdende artillerie.976 Dit gebeurde het eerst in het reguliere deel van het Staatse leger in
het legioen van Frederick, Rijngraaf van Salm in 1784. Een jaar later namen de Staten van
Holland  en  West-Friesland  de  jagers  in  dienst.  Nadat  de  Rijngraaf  de  jagers  in  1786
tevergeefs had ingezet tegen de prins van Oranje en de Pruisen verliet hij schielings het
land. De Staten van Holland hielden twee jagercompagnieën van zijn korps in dienst van
het Staatse leger.977 In 1793 werden deze compagnieën omgevormd tot het bataljon 'jagers
van Bijlandt' met toevoeging van twee compagnieën, die eerder dat jaar waren opgericht
door de graaf Van Bijlandt.978 Mede onder invloed van de sterke uitbreiding van lichte
eenheden in het Franse leger volgde in 1794 de oprichting van nóg een bataljon jagers.
Beide bataljons  vormden samen één regiment  jagers.  Na de vestiging van de Bataafse
Republiek deed de Franse invloed zich onmiddellijk gelden in de legerorganisatie: de lichte
infanterie breidde uit tot vier bataljons jagers à 6 compagnieën elk.

Tijdens de Bataafse Republiek (1795-1801) en het Bataafs Gemenebest (1801-1806)
werden de bataljons jagers geplaatst in brigades die bestonden uit een bataljon jagers en
een halve brigade. Na de opheffing van de halve brigades in 1803 werden de bataljons
doorlopend genummerd.979 De jagers toonden wat zij waard waren tijdens hun succesvolle
inzet  in  1799  gedurende  de  Engels-Russische  inval  in  Noord-Holland.  Twee  bataljons
stonden in de frontlinie en voerden zware strijd waarbij veel doden en gewonden vielen.980

Het jaar daarop en in 1801 waren jagers actief tijdens acties aan de Main en in 1805 aan de

974 Van der Hoeven 1994, 12.
975 Bijlage III.2 geeft een overzicht van lichte infanterie in Nederland in de periode 1784 tot Waterloo 1815.
976 Gabriels 2003, 155.
977 Leeuwarder Courant 6 sept. 1786, 26 mei 1787, 2 feb. 1788, 9 feb. 1788, 27 dec. 1788, 3 jan. 1789. De 

Patriotten trachtten van Salm meer politieke en militaire invloed te geven. Wijnen 1987, 70, 72. 
978 Gabriëls 2003, 143-179, 154. Het Staatse leger telde in 1793 organiek 58.000 officieren en manschappen, 

waarvan circa 16.000 militairen inzetbaar tegen de Fransen, slecht bewapend, uitgerust en geoefend.
979 Ringoir 1967, 41. Zie ook de afstammingen van het regiment in bijlage I.1.
980 Van Venetien, Schweitzer, Van der Linden 1999; Krayenhoff 1832. 

213



Donau.981 In 1805 werden de bataljons omgevormd tot twee regimenten ‘ligte infanterie’,
elk bestaande uit twee bataljons à vijf compagnieën.

Tijdens  de  reorganisatie  van  het  leger  in  1806  bracht  koning  Lodewijk  de  beide
regimenten lichte  infanterie  op drie  bataljons (twee veld-  en een depotbataljon) elk en
kregen zij weer de naam 'jagers'. Ook werd een garderegiment jagers opgezet. Generaal
Dumonceau  gebruikte  de  termen  'lichte  infanterie'  en  'jagers'  willekeurig,  ongeacht  de
reorganisatie van het moment.982 Samengevoegd in 1807 vormden de beide voormalige
regimenten één jagerregiment met een depot en twee veldbataljons, in 1807 nog met een
derde veldbataljon uitgebreid. Een reorganisatie in mei 1808 bracht het regiment terug van
drie naar twee veldbataljons à negen compagnieën.983

Na de inlijving  van het  Koninkrijk  Holland in  het  Franse  Keizerrijk  maakte het  1e
regiment jagers onderdeel uit van het Franse 33e regiment lichte infanterie en uitgebreid
tot vier veldbataljons à zeven compagnieën plus een depotbataljon. Eind 1813 bleef een
poging om te Maastricht een zesde bataljon op te zetten steken op een bezetting van net
iets meer dan 200 mannen.  Het werkgebied van het regiment in de jaren medio 1806 –
1814  week,  met  uitzondering  van  de  veldtocht  in  Rusland,  niet  opvallend  af  van  het
werkgebied gedurende de periode 1796 – 1806.

Tijdens de reorganisatie van de Nederlandse krijgsmacht in september 1814 werden er
zeven bataljons jagers geformeerd, waarvan er twee bestemd waren voor West-Indië (10e
en 11e bataljon jagers). In Nederland deden het 16e, 18e, 27e, 35e en 36e  bataljon dienst.
Alle  zeven  jagerbataljons  kwamen  in  actie  bij  Waterloo.  Bij  de  jagers  waren  veel
oudgedienden van het 1e regiment jagers/ 33e regiment lichte infanterie, officieren die in
Rusland  waren  geweest  en  soldaten  die  te  Hamburg  1813/1814  de  blokkade  hadden
meegemaakt. Een aantal officieren van het voormalig 1e regiment jagers/ 33e regiment
lichte infanterie bleef nog tientallen jaren in dienst en klom op tot het hoogste echelon
binnen de militaire organisatie in rangen als kolonel, generaal en adjudant van de koning.
Kolonel Schuurman bracht het tot minister van Oorlog.

In oktober 1816 werden de jagers bij de nieuw gevormde 13e, 14e, 15e, 16e en 17e
afdeling (regiment) infanterie geplaatst, met uitzondering van de West-Indische jagers. Bij
Koninklijk Besluit van 7 juli 1829 werden weer 2 bataljons jagers opgericht. Volgens dit
besluit was het een eer om er te dienen en gelijk een onderscheiding voor de officieren die
er  geplaatst  werden.  Het  jaar  daarop  mochten  ze  die  reputatie  waarmaken  tijdens  de
Belgische  Onafhankelijkheidsoorlog  (1830-1832).  Er  werden  toen  ook  meerdere
compagnieën  vrijwillige  jagers  opgericht.  Het  uniform  bestond  uit  een  donkergroen
uniform met zwart leerwerk en jachtbuksen. Na deze oorlog bleven de jagers gehandhaafd,
soms  in  één  regiment  met  de  gardegrenadiers.  In  1948  werden  genadiers  en  jagers
definitief verenigd in het garderegiment grenadiers en jagers. In 1950 werden het 2e en 6e
regiment  infanterie  opgeheven.  Het  tegelijkertijd  opgezette  regiment  Limburgse  jagers
zette de tradities van beide regimenten voort.984 Luchtmobiele brigades en mariniers zijn
moderne vormen van lichte troepen in Nederland.

981 Ringoir 1967, 41, 42; Bosscha 1872, III.1 – 107-173.
982 Ringoir 1981; ten Raa 1900, 67; NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, brievenboeken 1806.
983 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1242, brief 1 maart 1807; Stephenson 1825, I, 66, 67, 

reorganisatie van het regiment te Den Haag.
984 Jagers (militair), Winkler Prins 7e druk, deel 10, 292; Ringoir 1977; Ringoir 1968, 106.
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Functies en functioneren van de lichte infanterie

Vanaf eind 1792 bewees de lichte infanterie zijn waarde in het noorden van Frankrijk, reden
waarom er veel werd geïnvesteerd in de ontwikkeling van dit soort eenheden, een investering
die Napoleon voortzette.985 De ontwikkelingen bij de jagers/ lichte infanterie maakten deel uit
van vernieuwingen in strategie en tactiek in het leger onder Napoleon.986 Deze innovaties
zouden de  hele  negentiende eeuw doorwerken.  Veldslagen waren volgens  Sloos  niet  het
ijkpunt van vernieuwingen, maar deze werden al voorbereid in de vakliteratuur.987

De vier belangrijkste veranderingen en vernieuwingen waren:
1. Regimenten werden in plaats van één groot leger vormend, samengevoegd tot kleinere
eenheden,  divisies  genaamd,  waarin  alle  wapens  waren  vertegenwoordigd.  Tijdens
veldtochten hadden divisies eigen marsroutes. Divisies konden, eventueel samengevoegd tot
korpsen, op beslissende momenten slag leveren. Napoleon was erg deskundig en creatief in
het combineren van de onderdelen van La Grande Armée.
2. Het gebruik van de lichte infanterie werd geperfectioneerd en uitgebreid. Deze troepen
opereerden in tirailleursformatie vóór de reguliere infanterie.988 Voordat deze techniek in de
zeventiende en achttiende eeuw op de achtergrond raakte, was een tirailleur een schutter die,
in volgorde van ontwikkeling, stenen wierp, de boog hanteerde en uiteindelijk, als kroon op
de voortschrijdende beschaving, het vuurwapen. Tirailleurs of lichte infanterie opereerden niet
in gesloten formaties, maar in een gespreide opstelling. Op deze manier kon de vijand al vóór
het  eigenlijke  treffen  veel  schade  worden  toegebracht.  De  lichte  infanterie  werd  tevens
gebruikt voor het uitvoeren van verkenningen. Het in open positie opereren, maakte de lichte
infanterie wel kwetsbaarder voor aanvallen van de cavalerie. Lichte infanterie maakte mede
daarom gebruik van natuurlijke dekking van de terreinen..
3. Artillerie werd in batterijen geconcentreerd om grotere vuurkracht te krijgen. Voorheen
versterkten de kanonnen slechts het musketvuur van de linies. Nadeel van de batterijen was
dan ook de geweldige rookontwikkeling waardoor de artilleristen soms dreigden te stikken in
de rook én bovendien het zicht op de vijand kwijtraakten.
4. De colonne (een brede opstelling, bijvoorbeeld van een bataljon) verving de linie (carré-
opstelling) als aanvalsformatie. Hierdoor werd de stootkracht van een aanval vergroot. 

Te velde was de positie van de lichte infanterie vooral daar waar de eerste contacten met
de  vijand  werden  verwacht.  Lichte  infanterie  werd  daarom  geplaatst  als  voor-  of  als
achterhoede, of als dekking op de flank. Lichte infanterie deed tevens verkenningen en
leidde gevechten in, verstoorde de cohesie van de vijand, onder andere door met gerichte
schoten zijn leidinggevenden, kanonniers en musici uit te schakelen. De lichte infanterie
was veel beweeglijker en opereerde in een veel opener orde dan de linie-infanterie, die
vooral in  gesloten orde optrad.989 De lichte infanterie  gebruikte daarbij  de eeuwenoude
(krijgs)kunst  van  het  tirailleren.  Zij  onderscheidde  zich  ook  van  linie-infanterie  door
zelfstandig  te  kunnen  opereren  voor  een  langere  tijd  en  snelle  verplaatsbaarheid  in
geaccidenteerd terrein.  De karabiniers van de lichte infanterie in de periode 1806-1814
waren voorzien van zware buksen. Deze schoten gerichter en hadden een groter bereik dan

985 Lynn 1996, 216-218.
986 Best 1982, 49-50; Hoeven 1994, 11, 12.
987 Sloos 2012, 27, 28. 
988 Maarschalk Davout gaf 16 okt. 1811 order aan alle regimenten lichte- én linie-infanterie van het Ie 

legerkorps om het tirailleren te oefenen. Een kennelijke aanpassing met het oog op de komende veldtocht 
in Rusland, een aanpassing ook na lering getrokken te hebben uit pijnlijke ervaringen te Spanje, waar de 
Spaanse troepen in los verband succesvol opereerden. Bijlage III.9 geeft de instructie weer.

989 Sabron 1910, 4, 5; Een overzicht van de inzet van de lichte infanterie in het Franse leger geeft Digby 
Smith 2000.
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de  geweren  van  de  linie-infanterie  en  van  de  overige  compagnieën  jagers  lichte
infanterie.990 

Onder buitenlandse invloed had het Staatse leger in de zeventiende en achttiende eeuw
minder  belangstelling  voor  tirailleren.  Van  het  Pruisische  leger  werd  namelijk  de
linietactiek overgenomen, die door koning Frederik de Grote tijdens de Zevenjarige oorlog
was geperfectioneerd.991 Deze tactiek hield in dat de infanteristen, om hun vuurkracht zo
groot  mogelijk te  maken,  in langgerekte gesloten formaties  van drie gelederen diep de
vijand tegemoet moesten treden. Deze wijze van bewegen vergde een grote discipline van
de soldaten, die alleen door veel en dagelijks herhaald oefenen op de drilplaats kon worden
bereikt.992 Tijdens de Franse Revolutie en bij de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog
werden de kwaliteiten van de tirailleur herontdekt. Napoleon was ook onder de indruk van
de guerrillatactieken van de Spanjaarden. Lichte infanterie had als bijkomend voordeel dat
tiraillerende soldaten moeilijker te raken waren door infanterie en artillerie. Dat droeg er
toe bij dat Napoleon zijn aantal regimenten lichte infanterie aanzienlijk uitbreidde.993 In de
lente van 1809 investeerde Napoleon tevens in tirailleurs bij zijn garde.994

Lodewijk  Ernst,  hertog  van  Brunswijk  (1718-1788),  militair  gouverneur  van  's-
Hertogenbosch, liet naar  Pruisisch model in 1772-1773 verbeterde exercitievoorschriften
opstellen. Die bleven tot het einde van de Republiek van kracht. Hij liet zich enkele jaren
later ook inspireren door zijn neef Karel Willem Ferdinand van Brunswijk-Wolfenbüttel,
die als maarschalk de Pruisische inval in de Nederlanden zou leiden in september 1787.995

De regering van de Bataafse Republiek nam haar taak om het leger te verbeteren serieus.
Grote innovaties waren er niet vanwege de tradities in maatschappij en leger. In 1796 werd
het 'Reglement van de byzondere exercitie der corpsen ligte infanterie of jagers, in zoo
verre  derzelver  dienst  met  die  der  andere  infanterie  differeert' uitgegeven,  duidelijk
verwoord  met  de  muzikale  signalen  in  goed  leesbaar  muzieknotatiesysteem
weergegeven.996 De aard van het werk van de jagers verlangde specifieke exercitie en alle
details werden beschreven, alsook hun bewapening met een buks voor de karabiniers en
een geweer voor de jagers, een hartsvanger en hun kleding.997 

De jagerbuks was 1,116 meter lang en woog 3,86 kilo. De buks was vooral zo zwaar
door  de  wanddikte  van  de  achtkantige  getrokken  loop.  Getrokken  lopen  zijn  aan  de
binnenzijde licht spiralend en werden pas in de achttiende eeuw ingevoerd bij geweren met
een korte loop zoals de jagerbuksen. De lichte spiraal brengt de kogel in een draaiende
beweging waardoor de beweging onderweg stabieler is en de kogel een groter bereik krijgt.
Daarbij gebruikt zo'n geweer minder kruit. Daar er vanaf 1810 geen leveringen aan het
regiment werden aangetroffen van jagerbuksen is het de vraag of en in hoeverre karabiniers

990 Een regiment jagers of lichte infanterie bestond uit een compagnie karabiniers, een compagnie voltigeurs 
en een aantal compagnieën jagers.

991 De Zevenjarige Oorlog duurde van 1756-1763, wordt beschouwd als vervolg op de Oostenrijkse 
Successieoorlog (1740-1748) en werd gevoerd door Pruisen, Hannover en Groot-Brittannië enerzijds en 
Oostenrijk, Rusland, Zweden, Saksen en Frankrijk anderzijds. Niet eerder was zo'n groot deel van Europa
bij een oorlog betrokken. Smith 2012; Marston 2001.

992 Gabriëls 2003, 143-179.
993 Lynn 1996, 217-298; Muir 1998, 51-105; Bertin 1987, 25-30. 
994 Dawsen 2003. Napoleon vormde op 25 april 1809 2 regimenten van 2 bataljons bestaande uit 6 (later 4) 

compagnieën van 200 man elk, uitgerust als lichte infanterie, de 2e regimenten tirailleur-grenadiers en 
tirailleur-chasseurs.

995 Gabriëls (2003) 143-179, 155.
996 Reglement van de byzondere exercitie der corpsen ligte infanterie of jagers, in zoo verre derzelver dienst 

met die der andere infanterie differeert ('s-Gravenhage 1796).
997 Wilde 1999, 44-47, 146-150; Smith 2007, Nederlandse uitgave 2008, 60, 61. Wapens, uniform, personele 

en financiële administratie, verplaatsen van militaire eenheden, marsroutes, inkwartiering, 
voedselverstrekking, commando's in hantering van de wapenen  én de muziek, alles was tot in detail 
omschreven en geprotocolleerd. 
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na 1810 voorzien waren van jagerbuksen, wellicht dat er net voldoende exemplaren van
voor 1810 waren.998

Afbeelding 15. Jagerbuks en musket modèle 1777 corrigé 999

De exercities  van  jagers  weken  deels  af  van  die  van  de  linie-infanterie.  Bovenop  de
specifieke exercities voor de lichte infanterie werden de jagers ook grondig onderwezen in
die  van  de  linie-infanterie.  De  oefening  van  het  schieten  werd  beschouwd  als  het
belangrijkste voor de rekruut. Het infanteriegeweer was langer dan de jagerbuks  en met de

bajonet  erop zelfs  langer  dan de soldaat.  Het
was  een  hele  kunst  om zo'n  lang  object,  dat
zonder bajonet bovendien al ruim vier en een
halve  kilo  woog,  te  hanteren.1000 Vanuit  het
depot  te  Givet  stuurde  jager  Johannes
Coenradus  Feringa  zijn  ouders  in  april  1812
een  prent  met  een  begeleidende  brief.  Het
betrof een afbeelding van hemzelf in uniform
met bewapening. Hij was 1.65 meter lang en op
de prent is goed te zien dat het geweer plus de
bajonet boven hem uitstaken. Het geweer was
1.43 meter lang waar nog een bajonet van ruim
veertig  centimeter  bovenop  kwam.1001 Het
infanteriegeweer  waarmee  Feringa  en  zijn
medesoldaten  bewapend  werden,  was  het
modèle 1777 corrigé. Het leren schieten met dit
geweer,  dat  inclusief  bajonet  langer  was  dan
veel schutters, vroeg een gedegen oefening.

Afbeelding 16. Jager Johannes Coenradus Feringa

'Men zal dierhalven de nieuw aangenomene Manschappen, volgend de in bovengemelde
reglement gegeeven Voorschrift en Methode in alle stukken, die by de Jagers, welke nooit
in  drie,  maar  altyd  in  twee  Geleederen  gerangeert  staan,  applicabel  zyn,  op  het
zorgvuldigste dresseeren, en dezelve in het goed en wis schieten, als het principaalste stuk
van hun metier, met alle vlyt instrueeren; weshalven men Man voor Man, een geruimen tyd
lang, naar een witte Schyf met een zwarte Roos, eerst de Bux of het Geweer opliggende,

998 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1416, geheime verbalen 1809, brief 30 mei 1809.
999 Afbeeldingen legermuseum, exemplaarnummers 014555 en 018747. 
1000 Sloot 1973, 67-81. 
1001 Afbeelding behorende Brief Johannes Coenradus Feringa, geschreven te Givet 4 april 1812. Dit is 

vooralsnog de enig bekende geschilderde afbeelding van een soldaat van het 33e légère. Met dank aan 
Henk Boerma.
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om goed te leere visieren, dan uit de vrije hand in differente houdingen, het zy staande,
zittende of leggende, zal laaten schieten; vervolgens zal men zulks door meerdere te gelyk,
volgens  de  in  het  bovengemelde  Reglement  gegeeven  aanwyzinge  laaten  doen.1002 En
eindelyk zal men dezelve de Signaalen van de halve Maan [hoornblazer] leeren kennen, als
mede de voornaamste regels van hun dienst te Velde doen bevatten.' De rekruut leerde een
aantal  commando's  hoe  het  geweer  te  presenteren  en  te  laden.1003 Daarna  volgden  de
commando's voor het aanleggen en vuren. Door het geweer nooit 'ergens' in het terrein neer
te leggen, maar en pyramide of in rotten op te stellen, kon het geweer zo schoon mogelijk
gehouden  worden.  Voor  de  visitatie  van  de  hartsvangers  (sabels)  waren  er  ook
commando's.1004 

De onderofficieren  gaven samen met  de korporaals  het  eigenlijke  onderwijs  aan  de
soldaten. De individuele soldaat moest in het gevecht feilloos en snel allerlei bewegingen
en handelingen kunnen uitvoeren.  Het goed geven van commando's  was dus van grote
waarde. Een adjudant oefende de onderofficieren, die in een kring stonden opgesteld, in het
tegelijk en op goede toon uitspreken van de commando's.

In de eerste klasse van de soldatenschool leerde de soldaat individueel een aantal basale
vaardigheden die aan het oefenen van exerceren vooraf gingen: de juiste houding, het in
het gelit staan, de wendingen, het marcheren en het zwenken zonder geweer. Een en ander
werd trapsgewijs aangeleerd. Een goede houding was het uitgangspunt. De soldaat moest
rechtop  staan  met  ontspannen  schouders  en  niet  voorover  of  achterover  hangen.  Een
sergeant had drie of vier korporaals onder zich die elk hoogstens vijf rekruten onderwezen.
De  korporaals  werkten  zes  uur,  de  rekruten  drie  uur,  waardoor  iedere  korporaal  tien
rekruten kon scholen. Voor elke les herhaalde de korporaal het voorgaande. 

In de tweede klasse leerde de rekruut in het gelid een geweer dragen, de handgrepen en
de charge. Om een goede afstand te houden, werd vooral de front- en flankmars geoefend.
Tenslotte  stond  de  compagnie  in  drie  rijen  opgesteld  en  van  daaruit  oefenden  zij
zwenkingen en dergelijke. 

In de derde klasse oefende de soldaat het chargeren in drie geledingen, het vuur geven
op  verschillende  manieren  en  het  afmarcheren.  De  derde  klasse  eindigde  met
schietoefeningen.  Soldaten  moesten  vervolgens  veertien  dagen  'en  troupe'  exerceren.
Compagnieën  van  een  bataljon  werden,  gelijk  als  op  het  slagveld,  in  drie  geledingen
opgesteld  en  geoefend.  Als  dit  werd  beheerst,  oefenden  de  majoor  en/of  de  luitenant-

1002 Sabron verwijst naar Margueron die ook het schijfschieten beschrijft. Margueron v.a. 1897, deel III.
1003 Met geweer werd oorspronkelijk elke vorm van weren en verweren bedoeld – in het geweer komen, in 

actie komen. Onderscheiden werd het blank- of zydgeweer (sabel) en het schietgeweer. De sabel werd aan 
een leren koppel om het lichaam gedragen. Landolt 1861, 462. Orders om het geweer te presenteren: 'In 
Arm- 't Geweer!, In de Hand- 't Geweer!; Zet af- 't Geweer!; Geweer- in Arm! Geeft agt! In order!; 
Laadstok- in Loop!; Op Schouder- 't Geweer!; Presenteert- 't Geweer!; Op Schouder- 't Geweer; Verdekt-
't Geweer; Op Schouder- 't Geweer.' En het laden werd op de volgende wijze gecommandeerd: 'Geweer- 
vlak!; Laad!; Zwenkt!; Laadstok!; Loop!; Schouder!; Vaardig!'  

1004 'By de linker Voet- 't Geweer; Trekt uit- 't Zydgeweer!'; Napoleon koos tijdens de wapenstilstand in de 
zomer van 1813 voor een motiverende uitdagende wijze van oefenen voor de Franse troepen onder wie 
veel jonge en kersverse rekruten. Hij schreef op 23 juli 1813 een concours schijfschieten uit, een 
competitie. 'L'Empereur avait fait camper les troupes pour les discipliner et les exercer pendant 
l'armistice. Il avait prescrit des exercises de tir et ordonna, le 23 juillet, un concours de tir dans les 
conditions suivantes: 27 juillet, concours de compagnie. Les 9 meilleurs tireurs recevaient 3 francs 
chacun;28 juillet, concours de bataillon entre les 9 meilleurs tireurs de chaque compagnie: 54 
concurrents; les 9 premiers recevaient 6 francr chacun; 29 juillet, concours de division entre les 9 prix de
chaque bataillon: 108 à 126 concurrents; le 9 premiers recevaient 12 francs chacun; 1er aoùt, concours 
de corps d'armée entre les 9 prix de chaque division: 27 à 36 concurrents. Les 9 premiers recevaient 20 
francs chacun. Il prescrivit que ces concours devaient être l'occasion de fêtes dans les camps, leur but 
étant de distraire les hommes. Belhomme 1893-1902, IV, 626. 
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kolonel met het bataljon.1005 De vaardigheden werden zo veel mogelijk dagelijks geoefend.
De soldaat moest de rangering van de compagnieën leren,  waar de plaatsing van de

officieren en onderofficieren ten opzichte van de manschappen was en hoe te handelen als
er  officieren  of  onderofficieren  misten.  Uitgebreid  en  nauwgezet  waren  ook  de
commando's voor plaatsing van de halvemaanblazers en de waldhoornblazers. Voor alle
bewegingen  van  compagnieën  waren  commando's  en  wanneer  de  compagnieën  tot
bataljons  werden  gevormd,  waren  er  weer  nieuwe commando's  om de  bataljons  in  de
gewenste beweging te zetten. En ook voor het weer opsplitsen in compagnieën waren er
specifieke commando's. Belangrijk voor de lichte infanterie was het afmarcheren van het
bataljon en het opsplitsen in compagnieën en/of detachementen, belangrijk omdat de lichte
infanterie doorgaans in bossen en  geaccidenteerd terrein optrad.

De jagers moesten de commando's kennen voor de bewegingen die pelotons uitvoerden
wanneer zij geplaatst waren als  'Avant-garde' en  'Arrièr-garde' en  'Zyde-Patrouilles', de
posities waar de lichte infanterie opereerde. Speciale instructies waren er hoe jagers langs
de rand van een bos, langs de oever van een rivier of kanaal moesten opereren, of hoe ze
langs het front van een eenheid moesten gaan die zij wilden aanvallen, kortom hoe ze een
grote of kleine keten moesten formeren. Zij leerden hoe ze bij een aanval of retraite een zo
gunstig  mogelijk  positie  konden  innemen,  hoe  ze  de  dekking  van  het  terrein  konden
gebruiken en hoe ze plat op de grond liggend kanonniers konden beschieten. De jagerbuks
met z'n kortere loop was ook liggend te laden.1006 Evenals de linie-infanterie, moest de
lichte infanterie bedreven zijn in het vormen van een carré. 

Wanneer mondelinge commando's niet gehoord konden worden door de jager, vanwege
kanongebulder, of omdat detachementen verspreid waren, dan werden commando's door
signalen  van  halvemaanblazers,  jagerhoorns  gegeven.  Er  waren  signalen  om
waarschuwingen door  te  geven,  om commando's  te  geven en appèlsignalen.  Achter  de
muzikale signalen bij het regiment ging een gedegen logica schuil en niet zonder reden
want zonder muzikale signalen kon het regiment niet goed functioneren. 

Kadet-sergeant d'Auzon de Boisminart werd in de nazomer van het jaar 1800 geplaatst
bij het regiment jagers van de Hollandsche Brigade te Newport op het eiland Wight. 1007 Hij
beschreef  de oefeningen bij  de jagers:  'Het  meest  vreemde bestond in de exercitie  der
troepen te voet, en vooral de behandeling der getrokkene jagerbuksen en het schieten naar
de schijf met dezelve, al hetwelk zich echter spoedig liet aanleeren, daar het op zich zelve
niet onaangename oefening was, en ik er grooten lust toe gevoelde. Eenigzins moeijelijker
waren de manoeuvres,  welke niet  op het kommando, maar op signalen van den hoorn
uitgevoerd werden; doch de velddienst en de wijze van tirailleren kennende, viel ook dit
gedeelte mij niet zwaar, en had ik mij hetzelve dus ook spoedig  eigen gemaakt. Er dient
hier tevens gezegd te worden, dat de jager-dienst toen in Engeland nog niet veel bekend
schijnt  te  zijn  geweest,  daar  de  menschen  van  heinde  en  verre,  zelfs  onder  de
aanzienlijksten des lands, kwamen toegestroomd om onze exercitien te aanschouwen.' 1008

Voorwaarde  voor  het  goed  functioneren  van  de  lichte  infanterie  was  dat  de
manschappen niet te zwaar werden belast met bepakking. Toch was die naar hedendaagse

1005 Bevaart 2001, 50, 51.
1006 Van der Sloot 1973, 67-81. 
1007 Ringoir 1968, 43. Eind 1798 verzamelde prins Willem Frederik van Oranje uitgewekenen op Pruisisch 

gebied. In 1799, tijdens de inval in Noord-Holland staken kleine groepjes van deze uitgewekenen de 
Zuiderzee over en vielen kustplaatsen van Gelderland en Overijsel binnen. Aa 1843, 528:‘Na de landing 
der Engelsen in Noord-Holland, in het jaar 1799, stevende een Engelsch Officier, die zich, met 12 
Matrozen, aan boord van een gewapend vaartuig bevond, naar Genemuiden, en stelde zich, in naam des 
Prinsen van Oranje, in het bezit der plaats; doch een vijftigtal Jagers, van Deventer en Hattem derwaarts
gezonden, namen den Officier en 10 Matrozen gevangen, en bragten het schip naar Zwolle.’  

1008 d' Auzon de Boisminart 1841, 222, 223.
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maatstaven niet licht te noemen. Pigeard, die alle onderdelen van de uitrusting nauwgezet
heeft gewogen inclusief de wapens en voedsel voor twee dagen, komt op een gewicht van
23,94 kg. Sabron schrijft: 'Gekleed in een nauwsluitenden rok, vest, pantalon, slobkousen,
het  hoofd  gedekt  met  een  zware  schako,  beladen  met  een  ransel  waarop  de  gerolde
kapotjas, voorzien van een broodzak en bewapend met een geweer, zestig patronen, drie
vuurstenen,  een  een  sabel,  was de  lichte  infanterist  zeer  beperkt  in  zijne  vrijheid  van
lichaamsbeweging, welke hem bij de vervulling van zijn taak toch inderdaad onmisbaar
was. De kleeding welke hij aan het lijf had mederekende, droeg hij een last van ongeveer
28 K.G.'  Dodewaard kwam op 25-30 kg. uit, terwijl hij de kleding niet eens meerekende:
'… wij hadden ons geweer en sabel, gevulde patroontasch, volle ransel, slaapzak meel en
brood:  alles  bijeen  50  à  60  ponden'.1009 Bij  toerbeurt  droegen  de  soldaten  ook  de
veldketel.1010  Slimme,  sterke soldaten die voorzien waren van een bijl  of een kookketel
garandeerden zich daardoor een plek aan een vuur.  Naast de verplichte kleding, voedsel en
verzorgingsmiddelen namen de militairen vaak een vers stuk kaarsvet mee tegen het schuren
van de ruwe stof op de benen. In het Nationaal archief bevinden zich stalen van uniformstof
en  dat  is  dermate  grof  geweven  en  stug  van  aard  dat  een  stuk  kaars  inderdaad  geen
overbodige luxe lijkt.1011

Afbeelding 17. Van links naar rechts: jagers tijdens de Bataafse Republiek 1801 (Knötel 1890), 
jager 1806-1810 (Knötel 1890),  lichte infanterist 1812 (Sabron 1910)

Tijdens de Bataafse Republiek waren de kragen en machetten van de groene jageruniformen
in rood afgewerkt. De uniformen van de jagers in de periode 1806-1810 waren groen, met een
gouden manchet aan de mouwen en de kraag.1012 Toen het jagerregiment in het najaar van
1810 in het Franse leger werd ingelijfd, werden nieuwe soldaten bij het regiment in een blauw
uniform gekleed met een rode kraag en rode mouwseinden, waardoor het regiment tijdens
marsen een vrolijke aanblik bood van verschillende stijlen:  het  uniform van de Bataafse
Republiek,  het  vernieuwde uniform na  1806 én  in  de  loop van 1810 de  Franse  blauwe
uniformen. Otto Gotthard Ernst von Raven zag het 33e légère begin april 1812 door Posen
gaan en het viel hem op dat de oudere soldaten nog in de oud-Hollandse groene met gele
uniformen liepen terwijl de jongere soldaten in de Franse blauw, rood en witte uniformen

1009 Pigeard 1999, I, 733, 734; Sabron 1910, 14, 15; Dodewaard 1855, 9, 10.
1010 Dodewaard 1855, 9.
1011 Koch 1865, 28; NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1122.
1012 Ten Raa 1900, 2 delen; Wilde 1999, 44-47, 146-150; Smith 2007, Nederlandse uitgave 2008, 60, 61. 
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lichte infanterie gekleed gingen.' 1013

Elk  bataljon  van  een  regiment  lichte  infanterie  had  twee  elitecompagnieën,  door
Napoleon opnieuw ingevoerd in 1804. Deze speciale compagnieën waren bedoeld als snel
verplaatsbare eenheden naar locaties waar ze misschien nodig waren en werden belast met
speciale opdrachten. Wanneer zij niet in actie waren verbleven zij meestal in de nabijheid
van de kolonel van het jagerregiment en de staf, zoals in 1810 in Oost-Friesland en mei
1812 te  Elbing,  Pruisen (Elbląg,  Polen).  Zij  stonden in  hoger  aanzien  dan de  gewone
jagers. Bij het regiment gardejagers hadden de manschappen van de elitecompagnieën zelfs
de  rang  van  onderofficier.1014 Bij  de  jagers  voerden  ze  de  naam  van  karabiniers  en
voltigeurs. In de periode medio 1810-1814 was een bataljon van het regiment in principe
samengesteld uit een compagnie karabiniers, gevolgd door vijf jagercompagnieën en een
compagnie  voltigeurs.1015 Tijdens  opstellingen  van  het  bataljon  was  de  plaats  van  de
karabiniers rechts en van de voltigeurs links van het bataljon. De karabiniers verdienden
met vijf  en een halve stuiver  per dag,  een halve stuiver  per  dag meer  dan de overige
jagers.1016 Evenals de karabiniers ontvingen de voltigeurs een hogere beloning. 

Bij de compagnie karabiniers waren vaak vacatures, want karabinier werd een gewone
jager  niet  zo  maar.  Karabiniers  selecteerde  men  op  hun  stevige  voorkomen  en  hun
oorlogservaring. Eind 1806 was er een aanzienlijk tekort aan goede karabiniers.  Lodewijk
Napoleon plaatste voltigeurs in dat jaar voor het eerst in Nederland bij de garde, waarna de
andere infanterieregimenten volgden. In de voltigeurcompagnie kwamen de mannen die
niet  te lang waren, zo maximaal 1.60 meter.  Voltigeurs konden zich te velde door hun
geringere  lengte  beter  verschuilen  en  daardoor  langer  onopgemerkt  blijven.  Voordat
Napoleon de lengte van een voltigeur vastlegde, werden ze eenvoudig gekozen door van
elke jagercompagnie de zes kleinste jagers te nemen. 1017 

Het was een voortdurende zoektocht om geschikte mannen te vinden voor de bijzondere
taken van de elitecompagnieën en desondanks was er altijd een tekort aan zulke mannen.
Dat  tekort  werd  nog  versterkt  doordat  Lodewijk  Napoleon  meer  wilde  dan  alleen
elitecompagnieën bij  de regimenten. In oktober 1806 gaf hij  order een bataillon d'elite
samen te  stellen uit  de grenadiercompagnieën van het  4e,  5e,  6e en 8e regiment linie-
infanterie en de karabiniercompagnieën van de twee jagerregimenten. De minister ontving
bericht van de majoors van het 2e en 3e regiment jagers dat deze niet in staat waren een
compagnie karabiniers te formeren.1018 Overzichten van de sterkte bij de jagerregimenten
van eind augustus en eind september 1806 laten een aanzienlijk tekort aan karabiniers zien
bij beide jagerregimenten. Bij het 2e regiment jagers dienden 104 karabiniers en ontbraken
er  54,  plus  een  halvemaanblazer.  Bij  het  3e  regiment  jagers  waren  114  karabiniers
aanwezig en ontbraken er 44 op de gewenste sterkte.1019

Volgens  het  stamboek  van  het  33e  légère werden  de  meest  ervaren  jagers  bij  de
karabiniercompagnieën geplaatst tot de veldtocht in Rusland daar een einde aan maakte.
Op de overzichten van het regiment in de zomer van 1813 waren de officierenplaatsen in
de karabinier- en voltigeurcompagnieën volledig bezet, maar er waren geen karabiniers en
voltigeurs.1020 Tijdens de wederopbouw van het regiment  in Hamburg in de zomer van
1813 werden er  aanvankelijk geen mannen bij  de karabinier-  en voltigeurcompagnieën

1013 Tulard 1999, II, 886-902 (896, 897); Keubke 1998, 72.
1014 Garnier 1999, II, 956; Raa 1900, 65.
1015 Niet alle bataljons waren te allen tijde op volle sterkte, waardoor er vaak compagnieën ontbraken. 
1016 Schulten 1980.
1017 Garnier 1999, II, 956.
1018 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 856, brief 29 okt. 1806.
1019 NL-HaNA, 2.01.15, stamboeken voor 1813, inv. nr. 229, stamboek 3RJ 1807-1810, staat van sterkte 2RJ 

25 aug. 1806; idem, staat van sterkte 3RJ 25 sept. 1806.
1020 SHAT, Xb 622, maandelijkse overzichten van de samenstelling van het regiment, aug. t/m okt. 1813.
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geplaatst.1021 Daar was de samenstelling van het regiment op dat moment ook niet naar. Een
positie als karabinier of voltigeur moest verdiend worden en met een regiment dat voor een
groot deel bestond uit  conscrits réfractaires waren er aanvankelijk weinig elitesoldaten.
Een klein jaar later was de situatie geheel anders: op 1 mei 1814 waren er maar liefst 389
karabiniers en voltigeurs tegen 639 jagers. Het lag voor de hand dat de voorwaarde van
'jarenlange ervaring' bij de karabiniers tijdens de blokkade van Hamburg werd losgelaten.
Vanaf november 1813 verbleef het regiment immers binnen de vesting Hamburg en niet in
de voorhoede vanwege het deserteren van de Nederlanders.1022 

De karabiniers en/of voltigeurs werden in de onderzochte periode bij diverse voorvallen
ingezet. Honderd Engelsen voerden op 25 mei 1807 een onverhoedse aanval uit op het
strand bij Duhnen, nabij Cuxhaven aan de monding van de Weser en de Elbe.  Op de dijk
tussen Duhnen en Döse troffen jagers en karabiniers de Engelsen bij hun barkassen en kwam
het tot een treffen waarna de jagers en de karabiniers de Engelsen het water indreven. Het
grootste deel van de Engelsen verdronk, slechts enkelen slaagden er in hun boten te bereiken.
Dumonceau schreef deze Engelse aanval toe aan een zevental jagers die van de voorposten
met geweer en wapens naar de Engelse schepen waren overgelopen. Zij wisten dat hun
regiment  de  kust  tijdelijk  verlaten  had  in  verband  met  een  actie  in  Pommeren  en  de
Engelsen wilden vermoedelijk  de  sterkte  van de kustverdediging testen.1023 Een andere
actie waar karabiniers én voltigeurs werden ingezet, was vanaf 4 september 1809 bij de
inname van Zuid-Beveland vanaf de kust van Noord-Brabant. Jagers en voltigeurs moesten
daarvoor het Kreekerak oversteken wat een hele uitdaging was voor de voltigeurs vanwege
het diepe water. Merkwaardig dat niet vooral de langere karabiniers werden ingezet voor
die oversteek.1024 

Alvorens hun militaire vaardigheden op het slagveld te kunnen toepssen, moesten de
jagers  veel  marcheren.  Zoals  beschreven  in  hoofdstuk  1  was  het  zelfs  de  meest
voorkomende  werkzaamheid  van de  jagers,  het  schier  eindeloze  marcheren.  De  jagers
moesten ook veel wachtlopen. Veelvuldig werden ze ingezet voor bewaking van de kust in
het  kader  van  uitvoering  van het  Continentaal  Stelsel  en  ter  voorkoming van Engelse
aanvallen, in Duitsland 1807 en begin 1808, bij Breskens, Terneuzen en Zuid-Beveland in
1808,  begin  1809  bij  Den  Haag  en  Monster,  Zuid-Beveland,  Noord-Beveland  en
Wolfaartsdijk eind 1809, Oost-Friesland 1810 en begin 1811, de kusten van de Weser en de
Elbe, zomer en nazomer 1813.

Waar nodig werkten de jagers aan de versterking van vestingen, zoals in 1807 bij fort
Geldersoord, bij Breskens gedurende de zomer van 1808, te Stettin (Szczecin, Polen) in de
winter van 1811, 1812, bij Mariënburg aan de Weichsel (Malbork, Polen) in het voorjaar
1812 en bij Hamburg, Haarburg en Cuxhaven in de zomer van 1813.

De  jagers  hielpen  te  Stettin  met  munitietransporten  en  het  ijsvrij  houden  van
vestinggrachten. Soms moesten zij ook levende have transporteren. In 1809 deden zij dat
op Zuid-Beveland. En in 1813 loodsten zij vee vanuit de omgeving van Stade en vanaf
Schwerin  de  vesting  Hamburg  binnen,  net  voor  de  blokkade  begon.  Tijdens
ongeregeldheden  rond  de  conscriptie  in  Oost-Friesland  begin  1811  marcheerde  een
compagnie jagers naar de plaats des onheils om het herstellen van de orde kracht bij te
zetten. Bij transporten van conscrits réfractaires of andere gevangenen leverde het regiment
enkele malen begeleidende bewaking. Bij calamiteiten bood het regiment helpende handen,
zoals tijdens overstromingen langs de IJssel in 1808 en een brand in Stettin.

1021 In het stamboek is medio 1813 geen enkele soldaat ingeschreven bij een van de elitecompagnieën.
1022 SHAT, Xb 622, totaal generaal van het regiment 1 mei 1814.
1023 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, brief 25 mei 1807 aan de MvO.
1024 Zie bijlage III.10 voor militairen die naar fort Bath overstaken op 4 september 1809. 
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Specialisaties binnen het regiment

Een Frans regiment lichte infanterie bestond uit vier veldbataljons, een artilleriecompagnie
en  het  depot.  De  personele  bezetting  van  het  regiment  bestond  uit:  een  kolonel  (de
commandant van het regiment), vier veldbataljonscommandanten, een depotcommandant,
vijf adjudanten-majoor (bataljons-adjudanten), een officier-kwartiermeester,  een officier-
betaalmeester, een  porte-aigle (vaandeldrager met de rang van luitenant), een chirurgijn-
majoor, vier  aide- en vijf  sous-aide-chirurgijns, tien adjudanten-onderofficier, twee 2e en
3e porte-aigles (sergeanten met soldij van een sergeant-majoor), een tamboer-majoor, een
korporaal-tamboer, acht muzikanten en vier meester-werklieden. Elk bataljon was verdeeld
in zes compagnieën, namelijk een compagnie karabiniers, vier compagnieën jagers, ook
wel  fuseliers  genoemd,  en  een  compagnie  voltigeurs.  Een compagnie  bestond  uit:  een
kapitein,  een  luitenant,  een  tweede-luitenant,  een  sergeant-majoor,  vier  sergeanten,  een
korporaal-foerier, acht korporaals, twee tamboers en 121 soldaten. De vier veldbataljons
met de regimentsstaf moesten 91 officieren en 3.310 onderofficieren en soldaten tellen.
Daarbij kwam nog (vanaf 1811) de artilleriecompagnie, het personeel van de artillerietrein,
de ambulance, de administratiewagen, de levensmiddelenwagens en het personeel van het
depot.  In  totaal  bestond  het  regiment  organisatorisch  uit  108  officieren  en  3.862
onderofficieren en soldaten.1025

Geweer en sabel Kanonnen

Gewone vaardigheden lichte infanterie
jagers

Bijzondere acties en scherpschieten
Voltigeurs (1 compagnie per bataljon), klein qua lengte
Karabiniers (1 compagnie per bataljon), groot qua lengte en ervaring. 
Karabiniers gebruikten jagerbuksen

Kanonniers 
1 compagnie per regiment

Overzicht 9. Wapens en hun gebruikers bij het 33e légère

Met het opzetten van een artilleriecompagnie in 1811 was al in 1810 een begin  gemaakt.
De  toevoeging  van  deze  nieuwe  discipline  aan  het  regiment  was  een  ingrijpende
verandering. De artillerie bij het regiment kende eigen specialisaties zoals de kanonniers,
de smid, en de mannen van de artillerietrein. Kanonniers werden gekozen uit de jagers en
kregen  een  zwaardere  aangepaste  opleiding,  's  morgens  als  soldaat  en  's  middags  als
kanonnier.1026

 Met de uitvaardiging van het decreet van 11 februari 1811 bepaalde Napoleon dat elk
regiment  vier  stukken  geschut  kreeg  toegewezen.  Daarbij  hoorden  zes  caissons  met
artilleriemunitie, vier caissons met patronen en een smidswagen. Tezamen waren dit 15
artillerievoertuigen  en  75  paarden.1027 De  regimentsartillerie  was  dienstbaar  aan  de
infanterie. Zij bestookte de vijand aan het begin van een veldslag tot er gaten ontstonden in
de vijandelijke linie. Nadat de infanterie de aanval inzette bleef de artillerie zijn troepen
ondersteunen. Tegelijk moesten de artilleriesoldaten door de infanterie beschermd worden
tegen eventuele vijandelijke cavalerie-aanvallen.1028

Luitenant J. Eliot en sous-lieutenant J.G. Bartels waren eind 1810 aangesteld om de

1025 Décret du 18 février 1808 relatif à la composition de l'infanterie de ligne et légère; Sabron (1910) 6,7.
1026 Dodewaard 1855, 6. 
1027 Sabron 1910, 7, voetnoot 1.
1028 Cazelles 1999, I, 129-132; Tranie 1999, I, 132, 133; Tijdens de veldtocht in Rusland gingen heel veel 

zesponders verloren, waardoor in 1813 op vierponders moest worden overgestapt. Davout wees tijdens de
opbouw van de artillerie bij Hamburg medio 1813 op de vele stukken met 'petit calibre', Corr. de Davout, 
IV, 246, nr. 1455.
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compagnie op te zetten. In de maanden die volgden, kreeg de artilleriecompagnie langzaam
maar zeker vorm. Naast Eliot en Bartels bestond zij uit drie sergeanten, drie korporaals en
62  soldaten,  in  totaal  twee  officieren  en  68  onderofficieren  en  minderen.1029 Een
infanteriecompagnie stond onder commando van een kapitein, de artilleriecompagnie werd
geleid door een officier in een lagere rang.1030 Luitenant Jean Eliot van deze nieuw op te
zetten  compagnie  werd  door  de  regimentsleiding  beschouwd als  een 'tres  bon officier,
d'une imagination tres vive'.1031 Eliot  was infanterist,  hij  had geen artillerieachtergrond.
Onderluitenant Jean-Guillaume Bartels (geboren 16 augustus 1776) was de tweede officier
in de artilleriecompagnie. Hij was als officier zeer formeel, correct, maar slecht opgeleid
en hij sprak geen woord Frans.1032 Het tekort aan geschoolde artilleristen noopte officieren
met  een  beperkte  artillerie-ervaring om een artilleriecompagnie  op te  zetten  met  lichte
infanteriesoldaten,  die  zo  mogelijk  nog  minder  van  artillerie  wisten.  Ondanks  hun
onbekendheid  met  deze  materie,  hun beperkte  instructie  en  gebrek  aan  kennis  van  de
Franse  taal  werden  beide  officieren  in  hun  staat  van  dienst  geprezen  om  hun
standvastigheid in de opzet en aanpak van de artilleriecompagnie.1033 Bartels werd op 23
september 1811 voorgedragen voor de rang van luitenant. Deze voordracht was niet zonder
reden, want luitenant Eliot ging op 8 december 1811 over naar het 3e regiment Irlandais,
waarna Bartels commandant van de artilleriecompagnie werd.1034 De artilleriecompagnie
ging in 1812 in Rusland verloren.

Het  2e  bataljon  had  enige  artillerie  tijdens  de  acties  in  Silezië,  maar  moest  deze
achterlaten bij de verplaatsing naar Hamburg.1035 Op 1 april 1813 werd een begin gemaakt
met de opzet van een geheel nieuwe artilleriecompagnie. Deze bestond op 12 juli 1813 te
Hamburg uit  luitenant Haagen, onderluitenant Leroch, sergeant-majoor Kolderman, vier
sergeanten, een foerier, vier korporaals, twee tamboers en 96 kanonniers, waarvan er tien in
het hospitaal lagen.1036 De totale sterkte bedroeg 120 man. Kanonnen kreeg de compagnie

1029 SHAT, Xb 622, overzicht van het regiment 6 dec. 1810.
1030 Napoleon kwam op 16-jarige leeftijd van de militaire opleiding met een diploma artillerie-luitenant.
1031 Eliot kwam uit Litouwen waar hij op 3 maart 1782 geboren was uit Joodse ouders. Zijn joodse afkomst 

hield hij verborgen, hij was bang dat zijn kameraden en de rekruten daar achter zouden komen. Eliot had 
de kolonel verzocht om hem binnen enkele maanden naar Indië over te plaatsen.

1032 SHAT, Xb 622, Etat nominatif des Officiers du 33e Régiment d'Infanterie Légère, na het vertrek van 23 
officieren naar andere regimenten, opgesteld 6 maart 1811. Eliot had 11 dienstjaren en was 6 sept. tot 
luitenant benoemd. Zie ook in deel II over het Israëlitisch korps. Bartels had 16 dienstjaren, overwegend 
bij de jagers en was 6 mei 1808 tot sous-lieutenant benoemd.

1033 Behalve de staat van dienst van Eliot en Bartels zijn er van de artilleriecompagnie twee complete 
overzichten bewaard gebleven met de namen van de kanonniers. Het eerste overzicht is van 28 aug. 1811 
en opgemaakt te Maagdenburg. Behalve luitenant Eliot en onderluitenant Bartels bestond de compagnie 
uit sergeant-majoor Simon Salomon Hamburger die, evenals luitenant Eliot, van Joodse afkomst was. De 
compagnie telde verder vier sergeanten, een foerier, vier korporaals en 84 kanonniers. SHAT, Xb 622, 
artilleriecompagnie te Maagdenburg op 28 aug. 1811.

1034 Februari en maart 1812 stond Bartels niet meer vermeld bij de artilleriecompagnie, maar bij 4B2C. Bij de 
artilleriecompagnie stonden verder geen officieren beschreven. Sabron beschrijft wel de samenstelling 
van de officieren van de veldbataljons in 1812, maar niet de artilleriecompagnie. De op 12 mei 1812 tot 
sous-lieutenant benoemde Hamburger was op 1 juni 1812 de leidende officier van de artilleriecompagnie. 
Bartels raakte bij Krasnoi gewond en in krijgsgevangenschap. Van hem werd geen spoor meer gevonden 
in de archieven. SHAT Xb 622, samenstelling regiment per 1 juni 1812.

1035 Fabry 1910, I, 194. Berthier à Sortier 8 juni 1813. Mogelijk werd de artillerie niet meegevoerd om de 
weinig beschikbare paarden te sparen.

1036 SHAT Xb 622, overzicht artilleriecompagnie 12 juli 1813. De uit Arnhem afkomstige Jean Haagen 
(*1777) kwam 1798 in dienst, 1806 korporaal, 1807 foerier, 1809 sergeant-majoor, 1811 sous-officier, 9 
april 1813 luitenant. Haagen sloot zich niet aan bij de Nederlandse officieren die juni 1814 naar 
Nederland terugkeerden, maar verliet Hamburg met het Franse deel van het regiment. Van de 29 
officieren waren er drie van Nederlandse afkomst: luitenant Haagen, luitenant Jean Francois Gilbert 
(*Den Haag 1779), luitenant Henry Beckers (*Den Haag 1789). Volgens Levent waren er in 1815 twaalf 
in Nederland geboren officieren in het Franse leger. Levent 2009, 43.
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pas in augustus 1813. Bij de kustverdediging nabij Cuxhaven werden in augustus 1813
twee kanonnen geplaatst.  Bij  Haarburg,  waar een bataljon aan vestingwerken arbeidde,
werden eveneens twee kanonnen geplaatst.1037 Na de blokkade van Hamburg waren er op 1
mei  1814  nog  107  man  bij  de  artilleriecompagnie.  Waarschijnlijk  bleef  de
artilleriecompagnie tijdens de blokkade wel actief, terwijl de infanteriebataljons binnen de
vesting 'kaltgestellt' waren.1038

Zoals  de  smid  en  zijn  smidswagen onmisbaar  waren voor  de  regimentsartillerie,  zo
onmisbaar waren de geweermakers voor de jagers. Zij kregen immers de neerslag van de
noeste arbeid van de jagers:  onbruikbare geweren en sabels,  incompleet,  vuil,  verroest,
verbogen en kapot. Elk bataljon te velde had zijn eigen geweermaker. Verder was er een
geweermaker bij het depot. Bij het depot werkte de geweermaker in een eigen werkplaats.
Voor de geweermaker bij het depot te Doesburg bijvoorbeeld werden vanaf 14 juni 1810
twee huisjes  gehuurd van mevrouw Jansen.  Daarvoor  moest  het  regimentsdepot  negen
stuivers per week aan huur betalen.  In de huisjes vestigde de geweermaker van het 3e
regiment jagers zijn werkplaats.1039  

Een van de geweermakers bij het regiment was Frederik Braam. In 1796 kwam hij in
dienst bij de jagers en begin 1808 werkte hij als geweermaker bij het 1e bataljon. Medio
1808, toen het  regiment werd gereorganiseerd en het aantal bataljons van drie naar twee
teruggebracht, werd hij boventallig waarop hij zijn paspoort kreeg. Daarop melde Braam
zich direct bij de geweerfabriek te Culemborg. Hij werkte er nog maar kort toen hij op 5
juni 1809 gevraagd werd om als geweermaker in dienst te treden bij het 3e regiment linie-
infanterie.1040 Vanwege zijn twaalf dienstjaren kwam hij in aanmerking voor twee chevrons
met de voordelen van salarisverhoging die daarbij hoorden.1041 Het regiment jagers bleef
uiteindelijk met een vacature zitten.1042

Goede  geweermakers  waren  gewild.  Toen  wapensmid  Cornelis  van  der  Veer  uit
Culemborg zich op 7 juli 1810 als vrijwilliger aanmeldde bij het 1e regiment jagers werd
hij  de volgende dag prompt aangesteld als wapensmid, in welke functie hij  tot de  Etat
major van het bataljon werd gerekend.1043

De geweermaker van tweehonderd jaar geleden werkte met de hightech van zijn tijd,
zeker wanneer hij bij de geweerfabriek in Culemborg had gewerkt. Hart van de fabriek was
een groot waterrad, een scheprad, waarmee de plethamer, de boren, de slijpstenen en alle
andere machines werden aangedreven. In 1797 werkten er al 70 man. Dat aantal moet nog
aanzienlijk  zijn  uitgebreid  toen  de  fabriek  in  1798  een  tweede  slijpsteen  en  twee
boorbanken in gebruik nam.

Naast  pistolen  en  geweren  leverde  de  fabriek  'remontstukken',  onderdelen  ter
vervanging van verroeste, versleten en gebroken onderdelen van bestaande vuurwapens.
Het woord 'geweermaker'  was in feite  een verzamelnaam van diverse aspecten van dit

1037 Correspondance de Davout, IV, 226, 227, nr. 1440; Corr. de Davout, IV, 246, nr. 1455.
1038 SHAT, Xb 622, samenstelling regiment 1 mei 1814.
1039 SALD, NA Doesburg, inv. nr. 2082, Stukken van de Commissie van Kazernering', periode 1810-1817.
1040 De geweerfabriek was in 1759 opgezet om Culemborg een economisch zetje in de rug te geven. Na de 

Oostenrijkse successieoorlog groeide de behoefte om in Nederland een eigen fabriek te hebben in plaats 
van afhankelijk te zijn van de Luikse fabrieken. De fabriek was gevestigd in de stallen van het vervallen 
kasteel en op nog andere locaties aan de Elizabethdreef en op het 's Herenhof. Napoleon sloot de fabriek 
in 1812 en verplaatste de werkzaamheden naar Luik. Het Rijksmuseum en het Nationaal Militair Museum
hebben een aanzienlijke collectie wapens die te Culemborg zijn gemaakt. RAR, GA Culemborg, 0370, 
Heren en graven van Culemborg, inv. nr. 1.2.2.1.1.2.2.4, de geweerfabriek te Culemborg.

1041 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1122, relatieven 1-9 aug. 1809, brief van F. Braam/ majoor A.K. 
Meijer 29 juli 1809; Een chevron bestond uit een omgekeerde V op de linker mouw die de soldaat kreeg 
na zes jaar dienst. Aan de chevron was een financiële toelage verbonden. 

1042 Koninklijke Courant 23 sept. 1809. 
1043 M:2563.
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ambacht.  Dat  wordt  zichtbaar  in  de  specialismen  van  de  wapenfabriek:  lopensmid,
lademaker,  opsteller  of  assembleerder,  slotenmaker,  kopergieter,  garniteur  (maker  van
ijzeren  of  koperen  beslag),  bajonetsmid,  bajonetslijper,  bajonetkapper  en  krassersmid,
lopenboorder en -slijper.1044 De wapens die de fabriek afleverde, overtroffen de kwaliteit
van de buitenlandse concurrentie.  Niettemin werden ook veel wapens in het buitenland
aangeschaft,  met name uit Luik, vanwege capaciteitsgebrek waaraan ook de wisselende
waterstanden debet waren. Óf het water stond te laag, óf er waren overstromingen waarbij
de fabriek soms zelfs onderliep. Gemiddeld kon de fabriek zo'n 5000 geweren per jaar
leveren, maar dat was te weinig om de landelijke behoefte te dekken.1045

De  geweermaker  van  het  regimentsdepot  stond  in  nauw  contact  met  landelijke
magazijnen  en  met  de  wapenfabriek  te  Culemborg.  Voorraden  werden  niet  bij  het
regimentsdepot  opgeslagen,  daar  moesten  ze  ruimte  voor  huren  bij  de  landelijke
magazijnen. De kosten daarvoor gingen af van het toch al krappe regimentsbudget. Het
surplus aan geweren voor het jagerregiment werd beheerd in magazijnen te Dordrecht.1046

De minister van Oorlog wilde een centralere opslag van militaire goederen en gaf op 18
juli  1809 order  om de wapens met  toebehoren van de jagers,  die  in de magazijnen te
Dordrecht lagen, naar 's-lands magazijnen te Delft over te brengen. Per beurtschip werd op
28 juli alles naar Delft gebracht waar ook al de uniformstukken van het regiment, tenten en
gereedschappen  lagen.  Een  indrukwekkende  lijst  is  het  wat  er  aan  geweren,  sabels,
bajonetten en bijbehorende onderdelen die in het magazijn te Delft werden opgeborgen. Er
waren genoeg wapens in voorraad om een half jagerregiment te voorzien van geweren en
sabels,  compleet  met  koperen  pandeksels,  slotschroeven,  kordonbeugels,  studels,
pompstokken  met  aftrekkers,  haanschroeven,  kruisveerschroeven,  slagveerschroeven,
kolfplaten,  studalschroeven,  esses,  koperen  maatjes  en  nog  veel  meer  onderdelen,  die
weliswaar  buiten  het  verdere  onderzoekskader  van  dit  proefschrift  vallen,  maar  het
voorstellingsvermogen  ongelofelijk  prikkelen.  Van  enkele  onderdelen  is  niet  meer  te
achterhalen wat het  precies  is.  Zonder  deze techniek had de jager geen geweer.1047 De
kwaliteit van de wapens werd geacht zo goed te zijn dat zij bij regelmatig onderhoud en
reparatie tenminste 50 jaar gebruikt konden worden, aldus artikel 14 van het 'Reglement
omtrent de administratie en het onderhoud der wapenen bij alle de Corpsen en afdeelingen
der Armee' van 15 december 1809.1048

Bij de inname van de vestingen Hamelen en Rinteln, eind 1806, werden behalve vaandels
en  kanonnen  ook  veel  geweren  veroverd  op  de  Pruisen,  die  eerst  naar  Lübeck  werden
overgebracht. Het waren cilindergeweren met een rechte kolf en van een geheel ander formaat

1044 Van der Sloot 1973, 67-81.
1045 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv.. nr. 1080 Relatieven 17-27 jan. 1809, brief 15 jan. 1809. Bij 

overstromingen van de grote rivieren was ook de geweerfabriek te Culemborg ondergelopen. Personeel werd 
op inactief gesteld. Er kon geruime tijd niet gewerkt worden. 

1046 Tot 1809 was er, behalve de fabriek in Culemborg, nog een wapenfabrikant in Nederland actief, J. de 
Villers. Al in 1807 hadden D. en F. Maritz van de fabriek in Culemborg en de Villers contracten gesloten 
voor de levering van 4000 geweren van het Franse Model 1777 Corrigé. 6 jan. 1809 werd een 
verdergaande associatie tussen Maritz en de Villers aangegaan. Van der Sloot 1973, 67-81; Opregte 
Haagsche Courant 12 okt. 1809, 3; Journaal militaire 1809, Eerste stuk, 118-125. NL-HaNA, 2.01.14.02, 
Oorlog, inv. nr. 1416, geheime verbalen 1809, brief 30 mei 1809. 30 mei 1809 beschreef directeur De 
Villers van de geweerfabriek de voorraad jagergeweren te Dordrecht: '598 zijn nieuwe jagergeweeren met
koperen garnituüren, koperen pannen, cilindrischen laatstokken platte slooten, en driekante bajonetten. 
36 zijnende weinig geroest kleine reparatie benodigd, 32 laboreren aan grote reparatien, 3 laboreeren 
aan grote reparatien en mankeeren bajonetten. 105 zijn nieuwe jager Buxen met koperen garnituüren, 
ijzeren pannen, platte stoten en Enkel laadstokken.11 zijn dadelijk bruikbaar, 32 zijnende weinig aan roesten 
kleine reparatien, 60 laboreeren aan groote reparatien, 2 zijnde kosten van herstelling volstrekt onwaardig.' 

1047 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1122, relatieven 1-9 augustus 1809, reçu 27 juli 1809. In bijlagen 
III.3 en III.4 is een overzicht opgenomen van de wapens en hun onderdelen.

1048 Van der Sloot 1973, 67-81.
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dan de Hollandse geweren. In totaal betrof het 710 gerepareerde en bruikbare Pruisische
geweren met bajonetten, verder 210 onbruikbare geweren, laadstokken, sabels en scheden
waarvan de meeste niet meer te repareren waren. Een aantal werd te Hamburg gerepareerd en
de minst slechte werden uitgedeeld. De jagers kregen een aantal van de bruikbare geweren,
maar zij waren er niet tevreden over. De minister van Oorlog gaf daarom op 21 mei 1807
order om deze Pruisische geweren om te wisselen tegen Hollandse geweren. Dit alles werd
verzameld te Bremen en in kisten verpakt. Nadat er voldoende wagens waren gerekwireerd,
vertrok op 9 augustus 1807 een transport van dertien wagens met 44 kisten naar Deventer.1049

Bij  order  van  23 augustus  1807 haalden een  artillerieofficier,  een  onderofficier  en  twee
kanonniers vervolgens weer 1130 infanteriegeweren op die bestemd waren voor de troepen in
Duitsland.1050

Ten tijde van de inlijving in de keizerlijke armée medio juli 1810 was het regiment in
principe voorzien van voldoende geweren. Voor zover dit nog niet het Franse model was,
werden die geweren op enig (onbekend) moment gekalibreerd, dat wil zeggen, de geweren
geschikt maken om één soort munitie te gebruiken, de Franse. Bij het 125e de ligne gebeurde
dat toen het regiment juli 1812 te Stettin verbleef. 'Hier werden onze geweren gekalibriseerd,
ten einde in de munitie te kunnen voorzien; dewijl wij nog geweren hadden van zestien kogels
in  een  pond,  en  nog  geen  Fransch  modél  ontvangen  hadden...' 1051 Volgens  het  Livret
d'armement van  het  regiment  ontving  het  regiment  tussen  1811  en  1814  bijna  2.500
geweren van het modèle 1777 corrigé. Behalve geweren met toebehoren, kruit, kogels en
bajonetten  hoorden  kleding  en  uitrustingsstukken  tot  de  standaarduitrusting  van  de
conscrits. Tegenover de in diensttreding van 2.306 conscrits stonden 2.336 geweren. De
meeste van deze geweren gingen verloren tijdens de veldtocht in Rusland. Het 6e bataljon-
in-oprichting ontving begin 1814 te Maastricht voor 223 man 110 geweren, overigens toen
de blokkade al een feit was. Van wapenleveranties voor het nieuw opgebouwde regiment te
Hamburg is niets bekend. Ook over leveranties van jagerbuksen werd niets gevonden. Er
konden op een gegeven moment geen geweren meer geleverd worden om de wapens te
vervangen die verloren waren gegaan tijdens en na de Russische veldtocht. In 1813 en
1814 ontstonden in toenemende mate tekorten op bijna ieder gebied in het leger.1052 

Onmisbare specialisten bij het regiment waren verder de regimentsarts en zijn team van
gezondheidsofficieren die de gezondheid van de soldaat verzorgden voor zover de stand
der medische wetenschap dat toeliet, zonder stethoscoop, antibiotica, bloeddiagnostiek of
anesthesie. In deel IV, bij verzorging, worden de gezondheidsofficieren beschreven en de
zorg  die  zij  de  soldaten  gaven.  Dan  waren  er  nog  de  foeriers,  het  treinpersoneel,  de
wasvrouwen, de officieren en onderofficieren die de scholing van de rekruten verzorgden,
de  officier  payeur én  de  officieren  die  de  troepen  vooruit  reisden  om huisvesting  en
maaltijden te  regelen  in  de steden waar  overnacht  werd.  Bij  de veldbataljons  was een
ambulancewagen,  een  administratiewagen  en  vier  wagens  voor  levensmiddelen  met  in
totaal 24 paarden.1053

Specialist ook was de majoor van het depot. Hij zag de rekruten komen en bracht hun de
basisbeginselen  van de krijgskunst  bij.  Dezelfde  majoor  stond in  de frontlinie  van het
regimentaire  administratieve  slagveld  om  de  financiën  en  de  bevoorrading  van  de
veldbataljons in goede orde te krijgen en te houden. Daarbij had de majoor de onmisbare

1049 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 25. Dumonceau aan generaal Absema dd 7 aug. 1807. 
Waarschijnlijk werden de geweren gedemonteerd en omgesmolten.

1050 Idem, Dumonceau 23 aug.1807 aan de commissaris van 's lands magazijnen van Oorlog H. van der Veen te 
Zwolle. 

1051 Wagevier 1822, 15; Roulin 1890, 110.
1052  SHAT Xb 622 Livret d'armement de l'an 1811. Uniformen waren nog wel compleet volgens de 

administratie van het regiment in augustus 1814.
1053 Sabron (1910) 7, voetnoot 1; Zwitzer 1995, 13-51.
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steun  van  de  adjudant,  die  de  magie  van  de  actuele  regimentsadministratie  en
opleidingseisen beheerste.
De meest voorkomende activiteit van de soldaten was het marcheren. Soldaten hadden dan
ook  beperkte  reparatiesetjes  bij  zich  voor  de  schoenen.  Om de  soldaten  van  voldoende
schoenen te voorzien en ze bijtijds te laten repareren,  werden afspraken gemaakt met de
regimentsschoenmakers.1054 De vaardigheden van soldaten uit hun burgerbestaan kwamen
in het leger goed van pas, niet  alleen van de schoenmakers maar ook van de bakkers,
leerbewerkers, timmermannen en grondwerkers. 

Om een geweer te kunnen dragen en hanteren moest een soldaat groot en sterk genoeg
zijn. Erg jonge soldaten konden dat nog niet. Een aantal kwekelingen werd dan ook bij het
leger  geplaatst  als  tamboer  of  pijper.  Alle  commandanten  van infanterieregimenten,  de
garde, legioen veliten, artillerie te voet en het bataljon werklieden werden aangeschreven
met  de  mededeling  dat  het  instituut  kwekelingen opleidde  tot  tamboer  en  pijper.  Voor
jongens vanaf  12  jaar  werden jagergeweren aangeschaft,  kleiner  en lichter  dan  bij  het
jagerregiment,  patroontassen  met  zwarte  riemen  en  voor  de  tamboers  tien  koperen
trommen met slagbanden en trommelstokken.1055

Het is opmerkelijk dat juist bij de jagers, waar de dienst toch zwaarder werd geacht dan
de  linie-infanterie,  koninklijke  kwekelingen  en  veliten  werden geplaatst.  Tevens  is  het
zonder meer inconsequent dat jongens die fysiek niet in staat waren om het soldatenwerk te
doen,  wel  sterk  genoeg  werden  geacht  om  de  muziek  bij  het  regiment  op  de  juiste
momenten te doen klinken onder de geweldsdruk van een slagveld.

Afbeelding 18. Sabel van een officier van het 33e légère 1056

1054 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1124, verbalen en relatieven 17 t/m 24 aug. 1809.
1055 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1164, 2 maart 1810;  inv. 1165, 28 maart 1810; inv. nr. 1170, 13 

april 1810; inv. nr. 1189, 9 juli 1810; 2.01.14.08, Officieren 1793-1813, inv. nr. 1.
1056 Op het 75 centimeter lange blad is leesbaar '33ième Regiment I.........eger”. De andere kant van het blad is 

versierd met militaire tekens. Dank aan Yves dat zijn foto's hier gebruikt mochten worden.  
http://swordscollection.blogspot.nl/2012/03/wonderful-sword-for-light-infantry.html
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Hoofdstuk 2  Communicatie

De functie van de muziek 

Intrada.1057 De soldaat was voor zijn militaire functioneren afhankelijk van een keur aan
ondersteunende functies, zoals we zagen. Hij werd omringd door specialisten, dienstbaar
aan  zijn  functioneren.  De  soldaat  was  ingebed  in  een  hiërarchische  structuur  van  het
regiment.  Vanuit  die  hiërarchische  structuur  werd  de  soldaat  aangestuurd,  waarvoor
verschillende mogelijkheden waren. 

Voor  communicatie  over  een  korte  afstand  gebruikten  militairen  hun  stem.  De
menselijke stem was echter ontoereikend om signalen over grote afstanden aan eenheden
door te  geven.  Dan waren visuele  middelen  zoals  vlaggen en seinen zeer  geschikt,  of
muzikale signalen. Wanneer visuele noch akoestische signalen te gebruiken waren en er op
zo kort  mogelijke termijn orders  doorgegeven moesten worden,  dan gebruiktehet  leger
koeriers te voet of te paard. Ook postduiven brachtten van oudsher berichten over. 

Om zijn werk naar behoren uit te voeren waren voor de infanterist de commanderende
stem én de signalen die via muziek werden aangegeven het belangrijkste.  Al zolang er
legers  waren,  gebruikte  het  leger  daarvoor  eenvoudige  slag-  en  blaasinstrumenten.  De
musici hadden een bijzondere functie in het leger, ook bij de lichte infanterie.

Communicatie Korte afstand . . . Lange afstand

1. Akoestisch Woord                    Muziek

2. Visueel Gebaren                 Vlaggen, seinen

3. Schriftelijk Adjudanten            Koeriers te voet, te paard,  postduiven

         Overzicht 10. Vormen van signaaloverdracht

Naast de signaalfunctie van specifieke instrumenten was er een belangrijke rol weggelegd
voor  regimentsorkesten  die  speelden  tijdens  veldslagen.  Militaire  muziek  was  verder
dienstbaar aan ceremonies. Uitreikingen van vaandels, militaire begrafenissen, beëdigingen
en presentaties van het regiment waren redenen voor een passende muzikale bijdrage. Een
vierde functie van militaire muziek was die van amusement van de soldaat in de vorm van
concerten. Dat kwam vooral in de eerste helft van de negentiende eeuw nog vrij veel voor
tot halverwege de eeuw bezuinigingen hun tol eisten.1058 Een vijfde functie van militaire
muziek  was  representatie.  Napoleon  onderkende  het  belang  van  muziek  zowel  als
signaalfunctie én om eigen volk en vijand te imponeren.1059 Zijn regimenten schitterden in
defilés met muzikale begeleiding en de toeschouwers waren onder de indruk. Vaak waren
de functies van de muziek met elkaar verbonden. De presentatie tijdens een defilé was een
goede oefening voor het regiment. De soldaat beleefde er plezier aan en was trots op zijn
regiment. En voor de toeschouwers was het schouwspel indrukwekkend.

In deze paragraaf wordt de signaalfunctie van muziek voor de militairen beschreven, de
muziek als communicatiemiddel.1060 In de periode tussen het einde van de achttiende eeuw
en 1814 zijn er diverse instrumenten bij de jagers in gebruik geweest om signalen te geven,
vier  verschillende  blaasinstrumenten  en  een  slaginstrument.  De  waldhoorn  is een
jachthoorn met een volle winding, gestemd in Es en eind achttiende eeuw voor korte tijd
gebruikt bij de jagers. De halvemaan is een in een halve cirkel gebogen klaroen, gestemd
1057 Een intrada is een inleiding tot een muziekstuk, een korte inleiding tot het eerste thema van een symfonie,

vaak gekenmerkt door blazersgeschal, met een pittig en opgewekt dan wel plechtig karakter.  
1058 Gooren 1994, 6-9.
1059 Baland 1987, II, 367-370.
1060 De overige functies van de muziek worden in bijlage III.7 beschreven.
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in Bes. Tijdens het blazen was de beker van de halvemaan over de rechterschouder naar
achteren gericht. Bij het leger waren deze instrumenten bij de jagers in gebruik van 1795
tot de reorganisatie van het regiment naar Frans model medio 1810. De halvemaan werd tot
1807 bij de jagers zelfs meer gebruikt dan de tamboer, maar daarna won de tamboer onder
Franse invloed meer en meer terrein. De halvemaan werd in 1814 opnieuw ingevoerd bij
het Nederlandse leger en tot de definitieve afschaffing in 1818.1061 De halvemaan en de
waldhoorn behoren, zoals het woordenboek der Nederduitse synoniemen in 1821 zo mooi
beschreef, tot de 'blaastuigen van metaal, bij welke hoofdzakelijk de ademing der spelers,
niet  het  openen,  of  sluiten,  van  zijkleppen  of  gaten,  het  verschil  der  toonen  te  weeg
brengt'.1062

                         M I N I S T E R I E  van  O O R L O G.
        Het 3de regiment jagers eenige muzijkanten benoodigd hebbende, 
 inviteert de ondergeteekende die genen, welke inscrireren zich bij gemeld 
 regiment te engageren, en eenig blaas-instrument, (except waldhorn en
 trompet,) behandelende, zich ten spoedigsten aan hem te adresseren, of zich
 in persoon bij 't regiment te melden; kunnende dezelve verzekerd zijn accoord
 te zullen treffen geevenredigd naar de kapaciteiten, welke zijl. bezitten.
          In 't kamp bij Naarden                               J. J. S t e p h e n s o n
   den 23 sten van zomermaand                Adjudant-majoor bij 't 1ste batallon
                     1809                                                 3de regiment jagers

Afbeelding 19. Advertentie voor een muzikant 3e regiment jagers 1063

De cornet of  cor de chasse (Franse jachthoorn) hoort ook tot deze ´blaastuigen´, familie
van de halvemaan en de jachthoorn. De cornet heeft een cirkelvorm met één winding en is
gestemd in Es.1064 Vanaf 1804 werd de 'cor de chasse' bij de Franse voltigeurcompagnieën
gebruikt en medio 1810 ook ingevoerd bij de Nederlandse voltigeurs. De fluit klonk vóór
1810 vooral tijdens het marcheren om een opgewekte muzikale ondertoon te geven. De
fluit was vanwege zijn melodisch karakter beweeglijker dan de monotonie van de tamboer
die na 1810 overwegend gebruikt werd. De fluitspelers zijn met de reorganisatie van 1810
afgeschaft bij het regiment.

Trommelslagers bespeelden al  sinds de Middeleeuwen trommels. De tamboer gaf de
marssnelheid  aan  en  op  het  slagveld  gaf  hij  signalen,  de  commando's  van  de
commandanten  door  middels  zijn  trom.  Vanaf  1803  kreeg  de  tamboer langzaam  een
voorkeur vanuit Franse invloedssfeer. Met de opmars van de tamboer binnen het regiment
werden de  melodische  signalen  van de blaasinstrumenten  meer  en meer  vervangen door
ritmische signalen.1065

De primaire taak van muziek was het gebruik om tempo-aanduidingen tijdens marsen te
geven en om bij militaire manoeuvres snel te kunnen ageren. Presentatie van en reactie op
deze signalen door de jagers waren volledig geprotocolleerd en deze voorschriften werden
ook uitgegeven. Het 'Reglement van de Byzondere Exercitie der Corpsen Ligte infanterie of
jagers' beschreef  in  1796  de  bepalingen  omtrent  de  bewapening  van  de  jagers,  de
1061 Yperen 1966, 19; Voorschriften betreffende de administratie bij de korpsen van de armée in het algemeen,

en in het bijzonder ten opzigte van de verzameling der administratie van de bataillons tot iedere afdeeling
infanterie behoorende. Kledingvoorschriften musici, besluit 27 mei 1816 nr. 24 ('s Gravenhage, 
Amsterdam 1816) 107.

1062 Weiland 1821, I,  A-C, 209, 210.
1063 Koninklijke Courant 28 juni 1809, p. 3.
1064 Yperen, 1966, 29.
1065 Amsterdamsche Courant, zaterdag 12 nov. 1803. Publicatie van het Staats-Bewind der Bataafsche 

Republiek van 10 nov. 1803 handelend over veranderingen in het leger, ook regelingen voor de 
muzikanten. Het staat elk bataljon vrij om vijf mannen, by praeferentie Tamboers, als effectieve sterkte 
aan te nemen, welke manschappen dan ook van alle verdere diensten bevryd zullen zijn. 

230



wapenexercitie, de verschillende opstellingen van manschappen en eenheden in het terrein en
het geven van hoornsignalen opgenomen. Tot 1810 bleven deze, met de nodige aanpassingen,
van kracht.1066

Halvemaan- en waldhoornblazers droegen dezelfde uitrusting als de overige jagers: een
hartsvanger die als bajonet gebruikt kon worden, een geweer met getrokken loop, patroontas
én daarbij hun muziekinstrument. De positie van de musici in de opstelling van het regiment
was  volgens  het  reglement: ´De  halvemaanblazer  en  waldhornisten  stellen  zig  by  het
rangeeren der  compagnie  naast  elkander  op  den regter  vleugel  van dezelve,  boven den
sergeant van den regter vleugel van de eerste classe, namelyk eerst de halvemaan-blazer, en
aan desselfs  linker hand de waldhornisten.  Een compagnie met pelotons afmarcheerende
marscheeren dezelve voor het eerste peloton van de tweede classe voor den capitein, en de
compagnie op den vergaderplaats  opmarcheerende,  plaatsen zig de halvemaan-blazer en
waldhornisten, twee passen voor het eerste peloton van de tweede classe agter den capitein
van  de  compagnie.  Wanneer  alle  compagnien  op  den  vergaderplaats  naast  elkanderen
opgemarcheert  zyn,  plaatst  zig  de  stafs  halvemaan-blazer  op  de  regter  hand  van  de
halvemaan-blazer en waldhornisten van de eerste compagnie'.

Wendingen  van  de  pelotons  maakten  de  musici  gelijk  met  de  compagnieën.  Bij  het
formeren  van  het  bataljon  werden  twee  kapiteins  aangewezen  en  door  de
bataljonscommandant  op  de  linker  en  rechter  vleugel  geplaatst.  Zij  namen  de
halvemaanblazers van hun compagnie mee op de vleugels. Bij het 'in bataille' formeren van
het  bataljon  marcheerden  de  halvemaan-  en  waldhoornblazers  'schielyk  agter  het  eerste
peloton van de tweede classe van hunne compagnie'. De staf-halvemaanblazer nam plaats in
het midden van het bataljon bij de bataljonscommandant. Bij het 'retireeren' marcheerde de
helft van de waldhornisten rechts en de andere helft links van het vaandel-peloton. Bij het
opstellen  van  het  bataljon  in  parade  namen  de  officieren,  de  halvemaanblazers  en  de
waldhoornisten hun plaats in het eerste gelid weer in. De signalen werden alleen op order van
de commandant door de staf-halvemaanblazer geblazen.

De  officieren,  onderofficieren  en  jagers  moesten  de  signalen  goed  kennen  en
onderscheiden.  Signalen  van commando's  om bewegingen  van een  bataljon  te  dirigeren,
werden vooraf gegaan door een waarschuwingssignaal. Al met al bestond er een aanzienlijk
aantal commando's en was het een hele kunst om die signalen de jagers aan te leren en vooral
te automatiseren. Er waren vijf signalen van advertissement, 29 signalen van commando en
vier  appèlcommando's.  Als  bekend  was  dat  de  vijand  de  signalen  kende,  konden  daar
veranderingen in gemaakt worden, bijvoorbeeld door elk signaal het tegenovergestelde van
het oorspronkelijke te laten zijn. Alle betrokkenen moesten daar dan wel goed van op de
hoogte zijn.1067

Er waren twee criteria voor de signalen. Ze moesten zo eenvoudig mogelijk zijn en het
aantal signalen mocht niet te groot zijn. Dat laatste criterium was arbitrair. De hoeveelheid
commando's  bepaalden  immers  het  aantal  signalen.  In  het  Pruisisch  leger  waren  acht
verschillende signalen voor hoorn te weinig gebleken voor de lichte infanterie. Enerzijds werd
lichte infanterie aangemoedigd om initiatief te tonen in het veld, maar tegelijk ook onder de
controle  van  hun  officieren  te  blijven.  Na  een  periode  van  bijna-chaos  gebruikte  het
Pruisische leger uiteindelijk twintig signalen voor twee en twintig verschillende orders.1068

Kent het tweede criterium dus een kritische praktische grens, het eerste criterium is zeker juist
en  vrij  eenvoudig  te  realiseren.  Blaasinstrumenten,  zoals  de  halvemaan,  kenmerken  zich

1066 Reglement van de byzondere exercitie der corpsen ligte infanterie of jagers, in zoo verre derzelver dienst 
met die der andere infanterie differeert ('s Gravenhage 1796).

1067 Zie bijlage III.9 voor een order van maarschalk Davout van 16 oktober 1811, gericht aan alle regimenten van 
het eerste legerkorps, waar het 33e légère destijds ook deel van uitmaakte. De order betreft het maken van 
tirailleurs en in de order wordt de positie van de musici – de tamboers en de cornetblazers – beschreven.

1068 Muir 1998, 54, 55.
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doordat ze maar een beperkt aantal harmonische (boven)tonen kunnen voortbrengen in de
intervalverhoudingen: grondtoon, octaaf, reine kwint, reine kwart, reine grote terts en de reine
kleine terts. De boventoonreeks vervolgt weliswaar met de septimale kleine terts, septimale
grote secunde, en zo voorts in steeds kleinere intervalverhoudingen, maar deze worden in de
signalen, waar eenvoud het devies is, niet gebruikt. In de militaire signalen werden dus van de
boventoonreeks vijf tonen cq. intervallen gebruikt: de octaaftoon, de reine kwint, de reine
kwart, de reine grote terts en de reine kleine terts. 

Afbeelding 20. Militaire commandosignalen 1069

Deze basale, makkelijk te herkennen tonen en intervallen konden goed gespeeld worden door
de  halvemaanblazers  én  lagen  goed  in  het  gehoor  bij  de  soldaat.  Zonder  een  muzikale
begaafdheid was de logische interne boodschap van de signalen goed te bevatten. Elk van
deze intervallen heeft namelijk een specifieke boodschap. Van prime tot octaaf krijgen de
opeenvolgende intervallen een steeds opener karakter, waarbij elk interval zijn eigen interne
boodschap draagt. Dat is de onveranderlijke wiskunde van de muziek. Elke componist maakt
gebruik van die interne boodschap van de onderlinge verhouding van tonen tot elkaar. Want
dat is wat intervallen zijn –  inter-val – de specifieke tussenruimte tussen twee tonen, het
spanningsveld dat van de prime tot de kwart oploopt, rust vindt in de kwint en oplost in het

1069 Het Reglement van de Byzondere Exercitie der Corpsen Ligte infanterie of jagers (1797), bijlage blad 2.
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octaaf.1070 De vet gedrukte intervallen werden in de signalen gebruikt:
Prime De grondtoon, basaal, basis, beklemtoont, rustpunt
Secunde Verbindt, stroomt, harmonisch: dissonant
Terts Openheid, gaat op weg naar.....we zijn er nog niet
Kwart Kracht, benadrukt, nodigt uit tot bewegen, veel volksliederen beginnen met een kwart
Kwint Open, ruimte, veel mogelijk
Sext Wil terugvallen op de kwint, harmonisch mild dissonant
Septime Wil oplossen in het octaaf, harmonisch: dissonant
Octaaf Completeert de reeks intervallen op een hoger niveau, rust, het is volbracht, stil staan.

Lievegoed noemt muziekbeleven een afwisseling van spanning en ontspanning, van conflict
en oplossing, van vraag en antwoord, een wisselwerking die voor het grootste deel (half)
bewust wordt beleefd en geplaatst is buiten de wereld van de fysieke werkelijkheid. In haar
tendens voert  muziek tot  ontremming van beweging. Een mars nodigt uit  tot  marcheren,
andere muziekvormen tot dansen en wanneer de beweging onderdrukt wordt, vind de energie
van de muziek een uitweg in de 'bewegingsvoorstelling', de emotieve beweging.1071 Bourguès
en Dénéreaz onderscheidden een drietal muzikale elementen naar melodie, ritme en metrum:
Melodisch  –  De  hoogte:  algehele  toonhoogte,  de  richting  (omhoog  of  omlaag)  en  de
intervalgrootte;  Ritmisch  –  De  tijdsduur:  het  tempo,  nuances  in  de  snelheid,  metrische
waarde,  of  tijdsduur  van  tonen;  Metrisch  –  Intensiviteit:  dynamiek  en  nuances  in  de
dynamiek,  nadruk,  metrum.  Deze  driedeling  is  van  belang  omdat  hiermee  de  muzikale
informatie van de signalen te verklaren valt. Zolang er blaasinstrumenten gebruikt werden,
waren alle  drie  de  muzikale  elementen  hoorbaar.  Bij  de  tamboer  klonk  geen  melodisch
element meer, wel de ritmische en metrische elementen.1072

In de signalen werd afwisselend, in stijgende of dalende thema's, gebruik gemaakt van
tonen en intervallen. Door aan de melodische intervallen ritmische accenten te verbinden –
een toon te verlengen, of juist te verkorten – werden onmiskenbare accenten gegeven. Zo
werd bij  het  signaal  tot  de aanval  –  nummer  11 van de hiervoor  afgebeelde signalen –
gekozen voor een stijgende kwart (vanaf de kwinttoon) waarbij  de tweede toon driemaal
langer klinkt dan de eerste. Daarna herhaalt zich dit versneld viermaal, wat een opzwepend
karakter  geeft,  om te  eindigen met  een  accent,  een  dalende terts  op  de  octaaftoon.  Het
commando is in een vierkwartsmaat geplaatst die van nature aanzet tot lopen. De signalen
staan genoteerd in C-groot,  terwijl  de halvemaan een instrument gestemd in Bes was.1073

Wanneer de strijd gestreden was,  klonk het  signaal om de aanval  te stoppen.  De aanval
stoppen – nummer 12 van de afgebeelde commando's – werd gegeven in een 6/8 maat op de
kwinttoon met drie snelle tonen (3/8), gevolgd door één lange toon die drie tellen (3/8) duurde
en dat dan enkele malen herhaald. Op een driedelige maat kan een soldaat niet marcheren. De
lang aangehouden toon aan het eind van het commando geeft zo'n duidelijk 'halt op de plaats
maken' dat de soldaten er geen enkele moeite mee hadden. Hun fysiologie reageerde er op en
vertelde de soldaat wat te doen. 

Er  zit  een  onmiskenbare  eenvoudige  logica  in  elk  van de signalen.1074 Veel  van  deze
elementen zitten in de symfonische muziek uit de negentiende eeuw tot in de hedendaagse

1070 Pfrogner 1981, 183-385; Stumpf 1965, II, 135-142.
1071 Lievegoed 1983, 47-52.
1072 Bourguès, Dénéréaz 1921, extract 1. Naast of eigenlijk als verfijning van de melodische, ritmische en 

metrische elementen onderscheidden Bourguès en Dénéreaz: klankvoortbrenging, de kwaliteit, de wijze en 
manier van opeenvolging van klanken zoals legato, staccato. Timbre of klankkleur: het specifiek timbre van 
het/de instrument(en), afwisseling in timbres, samenklank van timbres.

1073 Het is maar de vraag of de signalen voor de halvemaan wel getransponeerd moesten worden naar Bes, omdat 
a' nog niet vastgesteld was op 440Hz, a' 432 Hz of zelfs lager ook vaak gebruikt werd, of een andere 
stemming, zoals C 128Hz, werd toegepast. 

1074 De mens heeft een aangeboren vermogen ritmes en tonaliteit te herkennen. McNeill 1995, 13-37;  Schat 
1992, 29.
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rap en  metal,  muziekvormen  met  een  sterk  ritmisch  karakter.1075 Op  een  milde  en
kunstzinnige  manier  klinken  deze  elementen  ook  in  volksdansen  zoals  de  Argentijnse
tango.1076 Dat verklaart een groot deel van de populariteit van deze muzieksoorten.

Met een groeiende voorkeur voor de tamboer nam het melodische aspect in de militaire
signalen af. Door alleen de tamboer te gebruiken, nam weliswaar de eenvoud in ritmische
signalen toe, maar deze waren, vanwege het ontbreken van het melodische, vaak moeilijker te
herkennen door soldaten.  Niettemin won de tamboer aan importantie, onder meer omdat het
bespelen van een blaasinstrument tijdens marsen in een hoog tempo 'adembenemend' was
voor  de  bespeler  van  het  blaasinstrument.  Het  marstempo  was  aan  het  einde  van  de
zeventiende eeuw zo'n 60 passen per minuut. In de loop van de achttiende eeuw werd dit
opgevoerd tot ongeveer 72 passen. Onder Napoleon vond een nog veel grotere versnelling
plaats. Het tempo werd van 88 passen uiteindelijk naar 108 passen per minuut verhoogd.
Soms werd het tempo zelfs even opgeschroefd tot 120 passen per minuut.1077 Met 88 passen
per minuut liep de soldaat ongeveer een 'lieu', een afstand van vier kilometer, per uur. De hoge
marssnelheid  van  de  Franse  legers  verbaasde  menig  Franse  vijand  die  de  Fransen  bij
herhaling op een plek aantrof waar deze nog niet verwacht werden. Deze hoge marssnelheid
had wel een hoge prijs.  Bij  lange en herhaalde marsen in dit  tempo waren er heel  veel
uitvallers en achterblijvers. Het maken van 108 passen per minuut met volle bepakking is een
stress-snelheid en vroeg een enorme inspanning, vooral wanneer de weg niet optimaal was of
bij nat of heet weer. Daar stond tegenover dat korte afstanden in hoog tempo gelopen als
voordeel  hadden  dat  de  soldaten  tjokvol  adrenaline  aankwamen  op  het  slagveld,
testosteronbommen, gereed voor detonatie.

De invloed van geluid op het functioneren van de soldaat op het slagveld

Het is een complexe uitdaging om te beschrijven wat een soldaat precies beleefde tijdens een
veldslag,  vanuit  historisch  of  vanuit  psychosociaal  oogpunt.  Twee  wereldoorlogen en  de
oorlogen in Korea en Vietnam hebben veel inzicht verschaft in een leven onder vuur tijdens
oorlogen in de twintigste eeuw.1078 Maar zijn die inzichten toepasbaar op de ervaringen van de
soldaat tijdens veldslagen in de napoleontische tijd? In dit onderzoek is gekozen om vanuit de
militaire signalen inzicht te vergaren in de ervaringen te velde van de soldaat. 

De  opleiding  van  de  soldaat  moest  een  tegenwicht  bieden  tegen  de  overweldigende
indrukken  op  het  slagveld.  Muscular  bonding versterkte  met  name  bij  de  infanterie  het
groepsgevoel en muziek vervulde daar een essentiële rol bij.1079 Von Quistorp verklaarde in
1860 waarom het slaan van de tamboer van groot belang was. Niet alleen voor het tempo van
het marcheren, dat was immers midden op het slagveld niet meer te doen, 'sondern zum
Beleben des Muthes. Es macht einen guten Eindruck,  wenn überall  rechts und links der
Sturmmarsch schallt,  und jeder Soldat daraus abnimmt, dass nicht er allein, sondern die
ganze Genossenschaft, im breitesten Vorrücken ist.' 'Der Kampf ist mehr ein Todschlagen des
Muthes, als ein Todschlagen der Streiter.' Zelden verloor een eenheid soldaten in een gevecht
zo veel mannen dat die eenheid niets meer kon. Een bataljon dat van 600 naar 400 man
gereduceerd werd tijdens een gevecht was in getal niet zo zwak dat ze een linie terug moest.

1075 De Duitse metalband Rammstein combineert ritme en metrum met opzwepende melodielijnen. Het is 
muziek op hoog niveau.

1076 Bij de Argentijnse tango zijn er invloeden die terug gaan op de vrijheidsoorlogen die vanaf 1800 in 
Latijns Amerika gevoerd werden. Zo ontstond vanuit militaire marsen uit Uruguay, onder andere in 1916 
la Cumparsita.

1077 Gooren 1994, 18.
1078 Houdacek 2016, 84-99; Jong 2002, 30-34.
1079 McNeill 1995, 1-13. Bij cavalerie en artillerie was muscular bonding minder aanwezig door de aard van 

het werk.
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De ervaring leerde dat zelfs de moed en weerstand van goede troepen, wanneer zij een zesde
tot een vierde van de sterkte verloren, zo gebroken waren dat zij het gevecht opgaven. De
doorklinkende muziek bleef bij voortduring de moed aanspreken van de individuele soldaat,
creëerde een soort trance en gaf een soort groepskracht, een kracht van geloof in de groep,
fatalistische moed versus doodsangst.1080 Voor zover Godfried Bomans' aforisme, dat moed
een tekort aan voorstellingsvermogen is, correct is, werd de moed volledig gecompenseerd
door de kracht die de muziek de soldaten gaf.

Van een aantal veldslagen zijn beschrijvingen hoe indringend de stilte voorafgaand aan een
veldslag kon zijn. Brigade-generaal Philippe de Séegur (1780-1873) beschreef hoe Napoleon
de stilte waarnam onder zijn troepen tijdens de dagen voorafgaand aan de slag bij Borodino
op  7  september  1812,  een  stilte  vergelijkbaar  met  de  stilte  voor  een  storm,  een
verwachtingsvolle stilte.1081 Van De Séegur mag historische waarheid van zijn beschrijving
verwacht worden, want hij was behalve militair ook historicus. Bovendien was hij niet de
enige  die  deze  stilte  beschreef,  er waren  meer  officieren  die  refereerden  aan  stiltes
voorafgaande aan veldslagen.1082 De veldslag die volgde doorbrak de stilte en de opgekropte
spanning. Een aantal soldaten werd geraakt door kogels, granaten en kartetsen: 'Het gebrul en
het tandenknarsen van iemand wiens arm of been is verbrijzeld door een kanonskogel is niet
te beschrijven, het gillen van de pijn als de arts door de huid snijdt, door de spieren, de
zenuwen, als hij het bot doorzaagt, slagaders doorsnijdt en het bloed op de arts spat.' 1083  

Het afvuren van kanonnen en geweren en de explosies van granaten veroorzaakten op een
compact slagveld een enorm geluid. De soldaten, in linies dicht opeengepakt, ervoeren, zoals
Elting beschrijft, dat  'An infantry fight was a brutal, jostling, deafening affair. When your
priming sparked, you got a small shower of half-burnt powder grains and flint particles in
your face. Your musket kicked savagely; with three ranks of men firing, the centre rank would
be jostled, with many shots going wild. Every so often a front-rank man, bobbing about as he
reloaded, got hit by a third-rank comrade, a fate that unpopular NCOs were wise to ponder. It
was dry, harried work; muskets slamming around you, smoke in your eyes. Biting cartridges
dried out your mouth and throat and left your teeth and tongue gritty and hating each other.
At the end, your shoulder might be bruised black, your head ached and rang, your voice was
a croak, and your thirst was intolerable.1084

Orders werden geschreeuwd, het indrukwekkende  'Hurrah' van de Russen klonk als zij
een aanval inzetten, repeterende geweersalvo's, kanonvuur, duizenden angstige paarden en
hun geluid wanneer zij getroffen werden, geschreeuw en gekerm van gewonde en stervende
soldaten. Álle soldaten werden geraakt door geluid. De auditieve perceptie van het menselijk
gehoor en de hersenen hebben van nature een tonale vooringenomenheid, waardoor atonale
geluiden, ruis en dissonanten tegen de natuurlijke dispositie van het gehoor indruisen.1085 Om
tegemoet te komen aan de tonale vooringenomenheid van het gehoor werd op het slagveld bij
voortduring muziek gemaakt. De herhaling van de stormmars met zijn duidelijke opwekkende
intervallen en ritme moest een – tijdens de opleiding van de soldaat vooraf geconditioneerd –
tegenwicht bieden aan de overdaad aan onverwachte, abrupte en harde geluiden. Daarnaast
speelden  orkesten  van  beide  partijen  met  ware  doodsverachting  op  het  slagveld.  De
1080 Quistorp 1860, 92, 93. Lynn e.a. beschrijven de doctrine, de scholing en de tactieken in het Franse leger. 

Zij noemen factoren die van het grootste belang waren voor het blijven functioneren van de soldaat, voor 
de cohesie van de militaire eenheid op het slagveld: beloningen, de moraal, dwang, de identiteit van de 
groep, het eergevoel, maar noemen niet de invloed van de muziek. Lynn 1984, Bois 2006. 

1081 De Séegur 2005, I, 252.
1082 Austin 1993, 263-272.
1083 Zamoyski 2005, 258, verwijst naar: Griois 1909, II, 38, waar het citaat van de arts La Flise niet werd 

aangetroffen.
1084 Elting 1988, 481; Muir 2000, 85.
1085 Schat 1992, 29; Deze visie onderbouwde Escher tijdens onderzoeken als docent aan het audiologisch 

centrum te Utrecht in de jaren 1964-1977; Stumpf 1965, II, 135-142.

235



werkelijke strijd was tegen het opgeven van de moed van de mannen, aldus Von Quistorp.
De verwerking van geluiden en muziek in de mens is een complex proces dat eerst in de

loop van de negentiende eeuw onderwerp van onderzoek werd.1086 Dat kan als volgt worden
samengevat: mensen nemen indrukken uit de buitenwereld op door middel van zintuigen of
sensoren. Hierdoor kan in voortdurende wisselwerking een contact met de omgeving worden
onderhouden. De zintuigen hebben een sensorische functie. Spieren hebben een motorische
functie,  door  het  aan-  en  ontspannen  van  spieren  kunnen  bewegingen  tot  stand worden
gebracht.  Skelet,  gewrichten  en  spieren  vormen  tezamen  het  motorisch  apparaat.  In  het
gehoororgaan  zijn  sensorische  en  motorische  functies  subtiel  verenigd.  Het  oor  is  een
'afscheidingsorgaan' in die zin dat het middenoor over een sensorische én een motorische
functie beschikt om de luchtbeweging tot stilstand te brengen en de specifieke kwaliteiten van
een akoestische indruk van de drager van die indruk, lucht, af te scheiden. Het binnenoor
heeft als functie geluid te herkennen. Door de werking van het gehoororgaan kan geluid tot
bewustzijn  gebracht  worden.  Omgekeerd  kan  de  mens  door  innerlijke  activiteit  gericht
geluiden in de buitenwereld opzoeken.1087 In de lucht wordt de afdruk van datgene wat de
mens als geluid waarneemt, waargenomen als verdunningen en verdichtingen van de lucht,
luchttrillingen,  gemeten  als  geluidsdruk,  geluidintensiteit,  luidheid,  als  geluidsbelasting,
waarbij de subjectieve geluidssterkte weergegeven wordt in isofonen.1088

Via het gehoororgaan worden akoestische indrukken naar de hersenen gevoerd. Daar wordt
de 'lading' van een geluid enerzijds geprojecteerd in het bewustzijn, anderzijds vertaald in
endocriene en autonoom vegetatieve reacties die samen organen beïnvloeden: deze sturen
vervolgens weer informatie terug naar het zenuwstelsel. Het evenwichtsorgaan speelt in dit
proces ook een rol. Bij infra- en laag frequent geluid (frequenties < 200 Hz) vindt tevens
directe waarneming via het lichaam plaats. Hoe een persoon specifiek op geluid reageert is
deels  individueel  bepaald.  Geluid  beïnvloedt  indirect  de  harmonie  van  alle
lichaamsfuncties.1089  

Concreet: daar stond de jager dan met duizenden anderen op het slagveld net voor de slag
begon. Onder druk van de toenemende spanning had hij, samen met vele anderen, net even
doorgehurkt en zijn darmen, blaas en eventueel maag geledigd. De visuele indrukken waren
talrijk. Ook viel er veel te ruiken: zweet, braaksel, faeces, urine, paarden. De eerste signalen
klonken,  het  eerste  schot  werd  gelost,  de  hecatombe  ving  aan.  Deze  intermedialiteit
overweldigde de soldaat.1090

In  de  vloedgolf  van  geluiden  die  de  soldaat  overspoelden,  kunnen  we een  verdeling
aanbrengen  naar  frequentie  en  luidheid.  De  voor  het  gehoororgaan  veilig  geachte
etmaalwaarde (8 uur aaneen) is een equivalent geluidniveau van 70 dB(A), vergelijkbaar met
een straat vol verkeer.1091 Elke verdubbeling van een geluidniveau betekent – op logaritmische

1086 Fourier (1768-1830) en von Helmholtz (1821-1894) legden de grondslag voor hedendaagse akoestische 
inzichten en meetmethodieken.

1087 Berg 1996; Passchier-Vermeer 1993, A93/02; Rieksen 1995, notitie + bijlage; Schip 1983; Gerlings 1979, 
1-20.

1088 Fletcher en Munson bepaalden de gehooromvang en de subjectief logaritmische maat van de 
isofoonlijnen. Via de Wavelet-theorie en het Gabor-spectogram wordt gezocht naar steeds beter 
definieerbare tijd-frequentiedomeinen. Laux,  Davies, Long 1993; Doubrava  1993, 41-44.

1089 Jurriëns 1987, 215-235.
1090 Intermedialiteit, een begrip vooral bekend uit verbanden tussen kunstvormen waar fenomenen uit muziek,

toneel, schilderijen en taalkunst elkaar overlappen, maar in dit kader ook goed verdedigbaar zo te 
benoemen bij gebrek aan een ander passend woord. Het was een populair thema eind negentiende eeuw, 
een expressieve kracht waar kunstenaars als Vincent van Gogh en Odilon Redon uiting aan gaven in hun 
werk. Veldhorst 2015, 7-19; Kiene Brillenburg 2004, 22-37.

1091 Decibel (dB) is een eenheid om geluidsterkte weer te geven. (A) is de correctie van decibel voor de 
gevoeligheid van het menselijk gehoor. Het menselijk gehoor is namelijk niet voor alle frequenties even 
gevoelig. Zie bijlage III.8 frequentiegebieden, geluidsniveaus en klachtenpatronen.
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schaal  –  een  verhoging  met  een  waarde  met  3dB(A).  Boven  de  70  dB(A)  loopt  de
expositietijd zonder risico voor gehoorbeschadiging snel terug. 

83 dB(A), vergelijkbaar met wekkeralarm, een strijkorkest, motormaaier. Maximaal 4 uur geëxposeerd 
90 dB(A) maximaal 40 minuten, 
100 dB(A) maximaal 15 minuten, 
110 dB(A) (heimachine, symfonieorkest) maximaal 30 seconden .
Schieten > 120 dB(A) wanneer iemand op afstand staat, maximaal 9 seconden
Pijngrens ligt op ongeveer/ vanaf 130 dB(A), maximaal 1 seconde
Boven 140 dB(A), < 1 seconde geëxposeerd
De grens voor irreversibele gehoorbeschadiging ligt rond en boven de 150 dB(A) (artillerie op 150 meter
afstand, vuurwerk, concert bij de luidsprekers) 
Schieten met een wapen in de hand 160 tot 170 dB(A).1092 

Overzicht 11. Geluidniveaus en expositietijden

Het overzicht maakt duidelijk dat schieten met pistool, geweer en kanon ver boven de
grens ligt waar gehoorbeschadiging te verwachten valt, zeker als er duizenden wapens in
korte tijd worden afgeschoten. Gehoorbeschadiging treedt op in de trilhaartjes die als een
opgerolde piano in de cochlea, het slakkenhuis, liggen en gevoelig zijn voor frequenties van
200 tot 5000 Hz., elk trilhaartje zijn eigen frequentie.  Dat is het gebied van het verbale
communiceren, overgevoelig voor te harde geluiden in alle frequentiegebieden. Beschadiging
in dit gebied levert sociale isolatie op vanwege het niet meer (volledig) kunnen volgen van
gesprekken. Kanonniers leden daar destijds massaal aan. Door de luidheid van met name het
schieten  op  het  slagveld  kan  directe  gehoorschade  optreden  met  doofheid  of  ongewone
geluidsensaties (ruisen, kraken, fluittonen) tot gevolg. Kanons- of schietdoofheid werd op
latere leeftijd versterkt door de natuurlijke ouderdomsdoofheid,  een bekend fenomeen bij
voormalige artilleristen. Bij liniesoldaten traden ook vaak gehoorbeschadigingen op, meestal
aan een oor. Kanonsdoofheid valt onder het begrip beroepsdoofheid. Koperslagers, wevers,
smeden  en  degenen  die  met  zware  machines  werkten,  liepen  een  zeker  risico  op
gehoorbeschadiging. Door beperkte diagnostische mogelijkheden in de Franse tijd was een
differentiatie anders dan naar beroep niet mogelijk.1093

Kanonniers poogden de schade aan het oor te beperken door hun mond open te houden
tijdens het schieten, maar dat werkte onvoldoende. Zo werd scheuren van het trommelvlies
soms  voorkomen  maar  schade  aan  de  cochlea  niet.  Pruimen  zou  ook  helpen  tegen
kanonsdoofheid. Het waren lapmiddelen en kanonsdoofheid als collateral damage bleef een
onverminderd  probleem.  Vanaf  1911  had  de  Britse  admiraliteit  proppen  van  diverse
materialen (gummi, celluloid, katoen) in de oren uitgeprobeerd, een middel dat de Japanners
al sinds het einde van de achttiende eeuw gebruikten. Het beste voldeden katoenen proppen,
maar deze hadden als nadeel dat ze zo stevig in het oor gedrukt moesten worden dat ze er
lastig uit te halen waren. De prop zat hinderlijk en was niet steriel. Ondanks proppen kwamen
gescheurde  trommelvliezen  en  gehoorschade  nog steeds  voor.  De proeven met  katoenen
proppen werden voortgezet, mede omdat ook andere beroepsgroepen die bij harde geluiden
moesten werken er bij gebaat konden zijn.1094 Gehoorbeschadigingen traden niet alleen op
door de akoestische indrukken tijdens veldslagen. Tijdens oefeningen werden de soldaten en
artilleristen bij voortduring geconfronteerd met de oorverdovende explosies van hun geweren
en kanonnen. 

Explosies  geven  akoestische  indrukken  in  het  voor  de  mens  duidelijk  hoorbare
frequentiegebied van 1000 – 5000 Hz, maar ook in het laag frequente en infragebied van 0 tot

1092 Clark 1991, 175-181; Patricia 2010, 3, 5, 7, 8; U.S., Departement of labor 1987, 1991, 1910.95(a), 
1910.95(b)2.

1093 Martijn 1969, 5-21. 
1094 Haarlems Dagblad, dinsdag 2 feb. 1915, 2.
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200  Hz.,  overwegend  onhoorbaar,  maar  wel  direct  voelbaar  op  en  in  het  lichaam.  Dit
frequentiegebied  is  het  gebied  van  resonanties  van  verschillende  lichaamsdelen.1095

Afhankelijk van de kracht van de expositie hebben soldaten, naast de via het gehoororgaan
opgedane akoestische indrukken, ook in meer of mindere mate fysieke sensaties ondervonden
van  deze  vorm  van  expositie  die  bijdroeg  aan  reacties  zoals  beschreven.  Langdurige
exposities  aan  deze  frequenties  boven  de  veilig  geachte  etmaalwaarde  kan  chronische
klachten geven, bijvoorbeeld aan gewrichten en bloedvaten.

De akoestische expositie van kanonschoten, explosies van granaten, de knallen van de
geweren  en  het  geschreeuw  en  gegil  was  genoeg  voor  het  evenwicht  in  het  autonoom
vegetatieve zenuwstelsel om uit balans te raken. Daarbij traden fight, fright en flight-reacties
op, wat normale reacties zijn. Pas wanneer geen uiting gegeven kan worden aan deze reacties
is de stressor functieloos aanwezig en kan een veelheid aan klachten optreden: Hoofdpijn,
duizeligheid,  angsten,  nystagmus,  pupilvernauwing,  misselijkheid  en  braakneigingen,
hyperhidrosis, vaatkrampen, tachycardie, pijn achter het sternum, dyspnoe, te lage of te hoge
bloeddruk,  koudegevoel,  bleekheid,  zwaar  gevoel  in  de  ledematen,  vermoeidheid,  slapte,
energiegebrek, maar ook spierkrampen en slechte doorbloedingen.1096

Tot zo ver stond de soldaat er slecht voor op het slagveld, zelfs wanneer hij niet gewond
raakte  of  sneuvelde.  De  fight,  fright en  flight-reacties,  die  de  overkill  aan  geluiden  en
trillingen  veroorzaakten,  bracht  een  deel  van  de  soldaten  aan  de  rand  van  een  desolate
handelingsonbekwame  situatie.  Soldaten  verlieten  hun  plaats  in  de  gelederen,  om  hun
behoefte te doen of doleerden zinneloos. Andere soldaten probeerden om gewonde collega's
naar achter te helpen om zo zelf het vreselijke slagveld te kunnen ontvluchten. Uit angst,
verlamd door de omstandigheden begonnen velen inadequaat gedrag te vertonen.1097 Volgens
Ardant  du  Picq  vochten  op  een  leger  van  tweehonderdduizend  man  er  honderdduizend
werkelijk.  De anderen  'dissimuleront' op  honderd  verschillende  manieren.  Twee factoren
waren er die deze reacties in de soldaat konden inperken, in de eerste plaats het besef van de
soldaat niet alleen te zijn en in de tweede plaats de muziek. Dat er door de militairen te velde
maar weinig over muziek en de invloed op het functioneren van de soldaat is geschreven, is
niet verwonderlijk. Het is een grotendeels onbewust verwerkt proces, door Von Quistorp naar
zijn essentie knap verwoord.

1095 Dusink 1995;  Verein Deutsche Ingenieure 1981. Zie  bijlage III.8 betreffende frequentiegebieden, 
geluidniveau's en klachtenpatronen.

1096 Jurriëns 1987 215-235; Passchier-Vermeer 2000, 123-131. 
1097 Muir, 2000, 193-216 (206)
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Hoofdstuk 3  Het oorspronkelijke beroep van de soldaat

Een soldaat is een loonafhankelijke. Vanuit die insteek is het interessant om te zien welke
beroepen soldaten uitoefenden voor zij vrijwillig of onder druk van de conscriptie in dienst
kwamen. De meeste beroepen staan ver weg van dat van soldaat, maar sommige waren wel
degelijk ook in het leger bruikbaar, zoals bakker, kleermaker, schoenmaker, leerbewerker
of musicus.  Ook eerder  verworven vaardigheden,  zoals  het  kunnen lezen en schrijven,
kwamen van pas.

Het mankeren van een stamboek van het regiment over de periode 1806-1810 doet zich
ook gelden bij dit onderwerp. Een beperkt alternatief voor dit gemis bieden, zoals we al
zagen, de desertielijsten.1098 Op de lijsten stond de naam van de deserteur, zijn leeftijd, de
datum, vaak met de locatie vanwaar hij deserteerde en een uiterlijke beschrijving van zijn
gezicht.  Tussen 1 oktober  1807 en september 1809 werd bovendien het  civiele  beroep
aangegeven van de  gedeserteerde.  In  deze  periode  waren er  109 deserteurs  bij  het  3e
regiment  jagers.  Bij  50  man  (45,9  procent)  staan  in  totaal  25  verschillende  beroepen
genoteerd.1099

Van de 8.076 ingeschrevenen in het stamboek van het 33e légère staat bij 2.622 mannen
(32,5 procent) onder het kopje 'profession' een beroep ingevuld. Evenals bij inschrijvingen
van namen was de wijze van opschrijven van beroepen nogal vrij van aard. Daardoor is
van  105  beschrijvingen  niet  te  herleiden  wat  bedoeld  werd  of  is  dermate  slordig
geschreven dat het onleesbaar is. Gekozen is voor de driedeling-in-tijd: de vrijwilligers
vóór 1811, de aanvullingen tussen 1811 en medio 1813 en de wederopbouw medio 1813.

  Sterkte      Bekend Onbekend/ Totaal
                                                                            beroep            onleesbaar            beroepen
Vrijwilligers vóór 1811 2.752        362 (13,7%)        14   376
Aanvullingen 1811-medio 1813 2.521     1.484 (56,6%)        30              1.514
Wederopbouw medio 1813 2.803        702 (26,9%)        30   732
Totaal 8.076      2.548  (97,2%)       74 (2,8%) 2.622

Overzicht 12. Aantallen beroepen per hoofdgroep

Bij de réfractaires staat in het stamboek geen beroep vermeld. Tevens werd bij soldaten die
van een ander regiment overkwamen, verzuimd een eerder beroep bij te schrijven, terwijl
het aannemelijk is dat een flink percentage van hen wel een civiel beroep had. De meesten
waren immers als conscrits uit hun arbeidzame leven gehaald.

Van de 2.752 mannen die vrijwillig dienst namen vóór 1811 werd bij 362 (13,7 procent)
een leesbare en te herleiden beroepsuitoefening genoteerd in het stamboek. Bij de overigen
staat niets vermeld, hoewel het onwaarschijnlijk is dat zij allemaal werkelijk geen beroep
hadden.  De  362  mannen  (13,7  procent  waar  wél  een  beroep  staat  ingevuld,  oefenden
tezamen 32 verschillende beroepen uit. Bij deze groep is het grote aantal kleermakers en
schoenmakers opvallend. Zij maakten samen de helft van het aantal civiele beroepen uit.1100

De 1.484 man (56,6 procent) van de aanvullingen waarbij een beroep staat ingevuld,
oefenden tenminste 130 beroepen uit, onder wie veel dagloners, bedienden, schoenmakers
en landbouwers. De 702 man (26,9 procent) van de wederopbouwgroep oefenden, voor zij
in  het  leger  kwamen,  tenminste  98  beroepen  uit,  waaronder  42  procent  dagloners  en
landbouwers.

1098 NL-HaNA, 2.01.15, stamboeken 1795-1813, inv. nr. 325, signalementen deserteurs 1802, 1803, 1807-
1810. Van deserteurs werden lijsten bijgehouden en tweewekelijks gepubliceerd in de koninklijke courant.

1099 Eerdere beroepen zijn ook achterhaald door J.A. Paasman voor Friezen in Franse dienst.Zie bijlage III.13 
betreffende Friezen in Franse dienst.

1100 Zie bijlage III.11 civiele beroepen.
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Analyse van de beroepstitels

Rond  1800  was  de  economie  in  de  Bataafse  Republiek  nog  redelijk  sterk,  maar  de
napoleontische oorlogen putten het land uit.  Het continentale stelsel maakte handel met
Engeland moeilijk,  tol  belemmerde de  handel  beneden  de  grote  rivieren.  In  de  steden
stonden gebouwen leeg en sommige waren zelfs ingestort.1101 In de Nederlandse steden was
aan het begin van de negentiende eeuw nog sprake van een oversterfte tussen de een en vijf
procent  van  de  bevolking,  vooral  ten  gevolge  van slecht  drinkwater  en  onhygiënische
omstandigheden. Daarnaast verlieten veel mannen de steden omdat zij dienst namen als
matroos of soldaat. Velen van hen keerden niet terug.1102

In oktober 1810 werden de soldaten van het 1e regiment jagers en een bataljon van het
6e  regiment  linie-infanterie  ingeschreven  in  het  stamboek  van  het  33e  légère.  Van de
sociale herkomst van deze mannen weten we weinig, evenmin kennen we hun motieven
om in dienst te gaan. Wel is hun geografische herkomst bekend en daaruit blijkt dat de
meeste  van deze mannen afkomstig waren uit  de  grote  en  middelgrote  steden van het
voormalig  koninkrijk  Holland.  De  Duitsers  die  bij  het  regiment  dienden,  waren
overwegend afkomstig uit de grote Duitse steden en vandaar naar Nederland geëmigreerd,
al dan niet tijdelijk. In ieder geval tot en met 1810 traden vooral stedelingen tot het leger
toe  en dit  gold zeker  ook voor  de lichte  infanterie.  Dat  is  niet  verwonderlijk  want  de
wervers voor het leger waren vooral daar actief, in de kroegen en weeshuizen. Wie op het
platteland werkte had het, dankzij lage prijzen voor de landbouwproducten, meestal toch
beter dan in de stad.1103 Nogmaals, over de motieven om dienst te nemen weten we weinig
tot  niets.  Waren het economische motieven,  de leefomstandigheden van de stad of een
vlucht? Hoe dan ook, het handgeld dat de militair bij zijn in dienst treden ontving, zal een
belangrijke rol hebben gespeeld.

Het beroep van de vader is een goede indicator voor de sociale positie van een militair,
maar  hierover  weten  we  weinig  omdat  de  soldaten  en  hun  vaders  allen  van  voor  de
invoering van de burgerlijke stand stammen. Pas vanaf die tijd werd het beroep van de
vader systematisch vermeld bij de geboorte van een nieuw geborene. Mijn analyse betreft
dus in eerste instantie de beroepen van de soldaten zelf, voor zover bekend natuurlijk.1104

De inventarisatie van de civiele beroepen van de soldaten leek eenvoudig te groeperen
en te aggregeren vanuit het stamboek omdat er geen dubbelberoepen waren opgegeven.
Alle beroepen zijn opgeschreven in het Frans, maar de Franse taal is in 200 jaar niet zo
veel veranderd, zodat de interpretatie van 97,2 procent van de beroepstitels niet al te veel
problemen  opleverde.  Veel  moeilijker  is  het  om  de  juridische  positie  en  sociaal-
economische werkelijkheid achter een titel te begrijpen. Verder bleek de leesbaarheid van
de beschreven beroepen een obstakel. Van 74 beschrijvingen (2,8 procent) waren er 49
onleesbaar en 25 titels waren niet te herleiden naar in onze tijd herkenbare begrippen van
beroepen,  zoals  een  fameus,  een  lerisain,  een  cadurateur,  een  lietz,  coreraquin,  een
medrier, een baritrand of een fabeanthier.1105  

De beroepen in het begin van de negentiende eeuw bevonden zich tussen de wereld van
de  gildes  en  de  technische  revoluties  in.  Een  aantal  beroepen  wordt  thans  niet  meer
uitgevoerd en is  nauwelijks nog bekend. Enkele beroepen hebben door de (technische)
ontwikkelingen in de negentiende eeuw een andere inhoud gekregen.  Ecrivain, schrijver,
was aan het begin van de negentiende eeuw iemand die vooral kopieerde, niet die zelf
creatief  schreef.  De beroepstitel  chirurgijn omvatte alle bewerkingen aan het menselijk

1101 Van Zanden 1989, 163-167. 
1102 Lucassen en Lucassen 2011, 191, 192.
1103 Van Zanden 1985, 3, 6-9, 19-25; Vgl. Bosma, Mandemakers 2008, 163, 169.
1104 Bosma, Mandemakers 2008, 164, 165. 
1105 Diederiks 1995, 9-20. Zie bijlage III.11 voor de civiele beroepen.

240



lichaam met een scherp voorwerp. Baardsnijden hoorde daar ook bij terwijl de chirurg in
onze tijd een hooggeschoold beroep is. Een ander voorbeeld is het beroep verver. Betreft
het  hier  een  meesterschilder  of  een  knecht,  textiel  verven  of  huisschilder?  Er  waren
werelden van verschil tussen hetzelfde beroep op het platteland en in de stad, als aan-huis-
arbeid of in een fabriek. Tot slot: de ene keer wordt in het stamboek de actor vermeldt, de
volgende keer de activiteit, verven-verver, spinnen-spinner.

Productie aan het begin van de negentiende eeuw betrof vaak een direct op de klant
gerichte werkzaamheid, waarbij de producent zelf de handel van zijn producten verzorgde.
In veel beroepen lag produceren en verhandelen in elkaars verlengde, zonder scheiding
ertussen. Met name bij de plattelandsberoepen zullen er een aantal dubbelberoepen zijn
geweest. Bij beroepstitels was het vaak ook onduidelijk of het een meester of een knecht
betrof, of de betrokkene in een loonbetrekking of een zelfstandige dienst werkte.

En tenslotte is de vraag hoe het door de soldaat opgegeven beroep werd opgeschreven in
het stamboek, klakkeloos, of volgens een soort  classificatiesysteem in de notatie in het
stamboek? De eerste systematische verwerkingen van beroepstitels dateren van voor 1800,
maar de nogal willekeurige formuleringen in het stamboek lijken niet te duiden op een
geclassificeerde beroepsnotatie.1106

In de uitwerking maak ik weer een een onderscheid tussen de periodes 1806-1810 en
oktober  1810-medio  1814.  In  de  beroepenclassificatie  heb  ik  bij  deze  tweede  periode
tevens een driedeling opgenomen: vrijwilligers voor 1811, aanvullingen 1811-begin 1813
en medio 1813 tot medio 1814.1107 Het  lag voor de hand dat  het  opleidingsniveau van
soldaten laag tot hoogstens middelbaar geschoold niveau zou zijn. Dat werd ook bevestigd
door de beroepstitels, behoudens enkele uitzonderingen.

De  conscrits  waren  over  het  algemeen  jong  zodat  het  de  vraag  is  in  hoeverre  zij
werkelijk  een  zelfstandig  beroep  uitoefenden.  Wat  was  de  gemiddelde  leeftijd  waarop
iemand aan het begin van de negentiende eeuw een zelfstandig beroep uitoefende? Hennie
Kok neemt in zijn onderzoek naar Twentse conscrits enige onzekerheid over de precieze
inhoud van sommige beroepen weg door deze beroepen te koppelen aan de inkomens van
de ouders, waardoor een landbouwer de ene keer een knecht blijkt te zijn en een andere
keer  eigenaar  van  een  bedrijf.1108 De  groep  hooggeschoolden  is  erg  klein.  Waren  de
genoemde apotheker, pharmacien, chirurg en notaris werkelijk afgestudeerd en wat doen ze
dan onder de soldaten? Het milieu waar zij uitkwamen, zou zeker een remplaçant kunnen
waarborgen of ze zouden zijn aangesteld als officier? Is hier sprake van de knecht van de
pharmacien, de apotheker en de notaris?  

Timmerlieden, schoenmakers, kleermakers en metselaars maakten de helft uit van het
aantal mannen met een beschreven beroep van de deserteurs uit 1807-1809. Maar deze
groep is te klein om echt een representatieve groep te zijn. De beroepsvermeldingen bij de
vrijwilligersgroep  voor  1811  en  de  wederopbouwgroep  medio  1813  liggen  met  13,7
procent respectievelijk 26,9 procent beduidend lager dan de groep aanvullingen die 56,6
procent scoort.
Bij  de wederopbouwgroep medio 1813 valt  het lage percentage te  verklaren omdat  bij
militairen die van andere regimenten kwamen en ook bij de réfractaires geen beroep staat
ingevuld.  Bij  de  eerste  groep,  de  vrijwilligers,  blijft  de  vraag  open  of  veel  mannen
werkelijk geen beroep hadden, of onvoldoende in staat waren voor zichzelf en familie in
een inkomen te voorzien en dat zij daarom in dienst gingen. Daarnaast waren er andere
factoren die hun noopten in dienst te gaan.1109 

1106 Stabel 1995 .
1107 In bijlage III.11 zijn de classificaties verduidelijkt.
1108 Kok, H, De houding van de dienstplichtigen in Twente (1811-1813) proefschrift-in-voorbereiding.
1109 Generatie op generatie, als 'familiebedrijf dus, om geld te verdienen of omdat ze een ruig leven zochten.

241



De meeste  beroepen komen gelijkmatig verspreid voor  uit  Nederland,  België,  Oost-
Friesland  en  Frankrijk,  zoals  ook  de  dienstplichtigen  afkomstig  waren  van  een  aantal
departementen  in  Nederland,  Duitsland,  België  en  Noord-Duitsland.  De  paar
klompenmakers  komen  uit  Nederland,  een  verhoudingsgewijs  groot  deel  van  de
cultivateurs en  domestique zijn  uit  Oost-Friesland  afkomstig,  terwijl  charbonniers en
mineurs uit het departement du Nord kwamen. In Twente vind ik verhoudingsgewijs een
groter aantal textielwerkers dan in andere streken.

Op zich civiele beroepen als bakkers, schoenmakers, kleermakers en zelfs wapenmakers
zijn beroepen die ook bij het regiment nodig waren. Uit de periode voor oktober 1810 is
van één wapensmid bekend dat hij dat vak later ook in het regiment jagers uitoefende (Zie
Overzicht 13 en 14).

Capitain des Armes Matricule nr.: 1
Maitre Armurier M: 2549
Armurier M: 2316, 2563
Maitre Cordonnier M: 105, 193, 1068*
Maitre Tailleur M: 1*, 317*

Overzicht 13. Civiele beroepen, ook in het regiment uitgeoefend vóór oktober 1810 1110

De diversiteit  aan civiele beroepen van de soldaten,  gerubriceerd in beroepsgroepen, is
samengevat in Overzicht 14.1111

Landbouw, industrie, transport – loonarbeider en ambachtslieden 14

Landbouw, industrie, transport – zelfstandig of onbepaald 35

Overheid, onderwijs 1

Totaal 50

Overzicht 14. Soldaten ingedeeld naar beroepsgroepen, periode 1806-1810

Vergeleken met de conscrits van daarna lijken de vrijwilligers juist minder als 
loonarbeiders werkzaam te zijn geweest, zie Overzicht 15. 

Beroepsgroepen Vrijwilligers 
voor 1811

Aanvullingen 
1811-begin
1813

Opbouw 
medio
1813

Totaal

Landbouw, industrie, transport – 
loonarbeiders, ambachtslieden

71 659 246 976

Landbouw, industrie, transport – 
zelfstandig of onbepaald

285 778 441 1504

Overheid, onderwijs - 30 11 41

Academische en vrije beroepen 6 17 4 27

Beroepen totaal 362 1484 702 2548

Overzicht 15. Soldaten ingedeeld naar beroepsgroepen, periode 1 oktober 1810 – medio 1814

1110 Bij drie man – met een asterisk gemerkt – was aangegeven dat zij het civiele vak dat zij beheersten ook in
het leger uitoefenden, een schoenmaker, een kleermaker. Allen waren afkomstig uit het oorspronkelijke 
regiment jagers plus het bataljon van het 6e regiment linie-infanterie.

1111 Zie bijlage III.11, de diversiteit aan civiele beroepen van de soldaten, gerubriceerd in beroepsgroepen.
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Familieverbanden

Een vergelijking van de sociale functies van leger en familie lijkt op het eerste oog vreemd,
maar het regiment was wel degelijk plaatsvervangend voor de belangrijkste sociale context
die militairen uit hun burgerbestaan kenden, familie. Dat was de werkelijkheid van alle dag
voor de soldaat.  Vaak vielen beiden samen wanneer er ook familie in hun regiment of
elders in het leger diende. In dat geval leek het leger misschien nog wel het meest op een
boerenbedrijf waar het ook de normaalste zaak was dat zonen al jong het boerenvak van
oudere familieleden leerden.

Het  soldatenwerk  was  een  extreem  beroep  waar  grote  behoefte  aan  was.  Bij
familieverbanden werd het vak vaak al geleerd voordat iemand werkelijk soldaat was, van
vader op zoon. Dat was een gratis investering in human capital door generaties heen.1112

Bij de adel was het vanzelfsprekend dat zonen in het leger gingen. Eerder dan dat de
dienstplicht in Frankrijk werd ingevoerd, was de adel zich er van bewust dat voor enige tijd
dienen  in  het  leger  een  maatschappelijke  plicht  was  én  een  springplank  naar  een
maatschappelijk en arbeidzaam leven buiten het leger. Familieverbanden in het leger waren
niet exclusief voor officieren. Uit het stamboek van het 33e légère (steekproef tot M:1000)
bleek dat familieverbanden ook onder soldaten en onderofficieren voorkwamen. Minstens
8,5 procent van de jagers en de onderofficieren, die voor oktober 1810 in dienst kwamen,
was familie van elkaar: vader, zoon, broer, oom, neef, zwager.1113 

Familiale invloed  van  buiten  het  leger  kende  voor-  en  nadelen.  Familie  kon  door
afkomst, vermogen en invloed tot steun zijn bij de carrière van een militair. Maar familie
buiten het leger moedigde soldaten soms aan tot desertie. Gedeserteerde soldaten kreeg
vervolgens steun van familie en werden vaak pas na geruime tijd opgepakt, veelal gewoon
in hun dorp of stad van herkomst. Dit probleem werd reeds beschreven in deel I. Andersom
waren er ook soldaten die hun familie haast uitnodigden ook in hún regiment te dienen.
Soldaat Webels is daar een voorbeeld van. Hij  gebruikte de tijd dat hij  met een zwaar
gekneusd been in het militair hospitaal te Stettin lag om zijn broers te schrijven en wat van
zich af te mopperen. Maar hij was ook benieuwd hoe het met de conscriptie ging. ´Schrijf
myn eens hoe of het is met de requisitie en als het is dat gij een van bijde daar invalt dan
moest gij maar verzoeke om by het 33ste Regement Ligte Infanterie te komen want daar
ben ik tans ook by´.1114

Helemaal geen contact met familie hebben kon schrijnend zijn, zoals bij jager Peter van
Melick het geval was. Een serie van vier brieven, waarvan de laatste uit Oost-Friesland van
30 december 1810, bleef onbeantwoord door zijn ouders. Hij beschreef zijn ongelukkige
situatie nogmaals in een brief aan zijn ouders vanuit Maagdenburg op 14 augustus 1811.
Peter nam op 26 juli 1810 vrijwillig dienst vanuit zijn woonplaats Dordrecht en uit zijn
brief valt op te maken dat hij sindsdien gebrouilleerd was met zijn ouders die niet achter

1112 Becker 1975, 15-39.
1113 Ouwerkerk uit Amersfoort (vader + 3 zonen), Arlaar uit Amersfoort, van Oosten uit Leeuwarden (zelfde 

dag in dienst), Douwig uit Alkmaar, Verleg uit Den Haag, van der Valk uit Grave, Ponté uit Dordrecht, de 
heren Huijgens die 23 aug. 1805 uit Amsterdam dienst namen, Philips uit Arnhem, Kerkhof(f) uit 
Amsterdam, Pop uit Amsterdam. Drie mannen van de familie Knies uit den Haag gingen in 1806 in 
dienst. Twee van hen werden op 1 okt. 1810 overgeschreven van het 6e RLI. Rijnberg uit Utrecht,  
Steenmetz en Steinmetz uit Zwolle, Koet uit Leiden, Snell uit Amsterdam, van Spanje uit Amsterdam, 
Vermeer uit Haarlem, Israël uit Den Haag, Russelaar uit Haarlem, des Bouvrie uit Amsterdam. De broers 
Sterkman uit Dordrecht. Kuipers uit Deventer, Palland uit Amersfoort, Stolp uit Westzaan, Gulij uit 
Leiden, Ligtenberg uit Tienhoven. Nieuwenhuize uit Leiden, Van Scha(a)ik uit 't Waal. De broers Debbes 
uit Duiven en Deventer, Edelkoort uit Utrecht, Doorn uit Amsterdam, Pik uit Arnhem, Spitz uit 
Amsterdam, Galekop/Gaalkop uit Utrecht, Zwalm uit Den Haag, Schop uit Haarlem, Metzelaar uit Den 
Haag, Suilman uit Groningen, van Wagtendonk (beiden velite) uit Haarlem en Karels uit Groningen.

1114 RAL, FA, inv. nr. 526, brief Stettin 28 nov. 1811 van F.A.Webels aan R.N.J. en G. Webels.
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zijn stap stonden. Tijdens en na de mars van Oost-Friesland naar Maagdenburg werd Peter
drie maanden ernstig ziek, longklachten. Contact met zijn militaire makkers had hij niet en
wist ook niet hoe contact te maken. Vanuit een diepe eenzaamheid en heimwee deed hij de
groeten aan ´de kapelaan en een ´juffrouw´. Hij was een van de mannen uit Dordrecht die
niet terugkeerden uit Rusland.1115

Geen contact hebben met familie was zwaar, maar een dubbele zorg gaf het ouders als
meerdere familieleden bij het regiment dienden. Twee voorbeelden daarvan zijn de broers
Poelman.  Sergeant  Henry Poelman schreef  op 4  augustus  1812 vanuit  Minsk aan  zijn
moeder in Amsterdam, dat het goed ging met hem én zijn broer Jaap. Henry keerde terug
uit Rusland, Jaap niet. De broers Jean en Henry Sterkman uit Dordrecht werden op 5 juni
1811 door de krijgsraad veroordeeld tot 14 jaar dwangarbeid. De een jaar oudere Henry
werd voor de hele straftijd aan ketting en kogel geketend, Jean slechts twee jaar.1116 

Er waren families waarvan veel mannen militair waren door generaties heen. Luitenant-
kolonel Henri Basile baron Baermayer Von Barienkhofen, de commandant-zonder-kanon
van fort Geldersoord was er een van. Zijn vader, hijzelf, zijn zoon en kleinzoon waren alle
vier militair van beroep. Kapitein Maximiliaan Von Bönninghausen kwam uit een familie
die  al  vanaf  1400  militairen  had  voortgebracht.  Ook  kapitein-adjudant-majoor  T.C.C.
Veeren was zoon van een militair, luitenant-kolonel J.F.W. Veeren. Bijna alle mannelijke
telgen uit de familie Veeren waren militair.1117 Zij waren geen uitzondering bij het regiment.
Kapitein-adjudant-majoor  John  Irish'  Stephenson,  zijn  vader,  broer,  stiefvader  generaal
Chassé en nog generaties na hen oefenden het militaire beroep op enigerlei wijze uit. Vaak
al voor hun tiende werden zij bij het leger geplaatst. Familieverbanden zaten verweven in
het leger, het leger zat verweven in families. Koning Lodewijk koos bij het opzetten van de
binnenlandse en buitenlandse werving bewust voor officieren wiens families al generaties
met  het  Hollandse leger  verbonden waren,  zoals  de families  Du Rij,  Quaita,  Ampt  en
Rittner. Zij hadden hun deskundigheid en loyaliteit door generaties heen bewezen.

Een indruk van de vele familieverbanden binnen het 33e légère geeft adjudant Veeren in
zijn brieven. Hij noemt verschillende familieverbanden in zijn directe omgeving. Zijn neef
Jan diende bij het 124e  de ligne. Zijn goede vriend kapitein Cailliou was een neef van
kolonel de Jongh, de commandant van het 1e bataljon in 1812. En net voor de oversteek
van de Berezina trof Veeren een marketenster die de jonge luitenant J.C. Noot op haar
wagen had genomen met bevroren voeten.1118 Noot was een broer van de echtgenote van
kolonel de Jongh en zoon van majoor H. Noot die tussen 1806 en 1808 het depot van het
3e regiment jagers leidde. Toen Veeren medio 1813 naar Hamburg werd overgeplaatst, trof
hij daar zijn oom Rahmdor van moeders kant, die als officier in Hamburg diende. Alle
familieverbanden binnen het regiment hier weer te geven zou te omvangrijk zijn.1119 

Met  de  invoering  van  de  conscriptie  veranderde  de  vrijwillige  toetreding  van
familieleden in het leger. Naar lichting (leeftijd) en getrokken nummer kwamen mannen in
dienst. Met een plaatsvervanger konden broers wegens 'broederdienst' aan het einde van
het depot gezet worden, wat betekende dat de betrokkene aan het einde van de lijst van zijn

1115 RAL, particuliere archieven, inv. nr. 1511, brief Maagdenburg 18 aug. 1811; Stamboek M:2568; SHAT 
Xb 622, staat vh 33e légère, Maagdenburg 28 aug. 1811, Van Melik, Pierre, chasseur 1B4C.

1116 Poelman 1937, II, 128, XXXIV; M:487 Henry Poelman uit Amsterdam; M:2589 Jacques Poelman; M: 
2647, Henrij Sterkman *1789 3B1C; M:2677, Jean Sterkman *1790 1B2C.

1117 Blok 1933, IX, 1161. W.P. Veeren was in 1933 nog in het bezit van een getekende afbeelding van T.C.C. 
Veeren.

1118 HCO, 222, Wigger, J.H., inv. nr. 2.1.2.2.9. huisarchief Herinckhave te Fleringen met de collectie Von 
Bönninghausen 1336-1965; NL-HaNA, 2.21.239, Familie Veeren, inv. nr. 15, brieven T.C.C. Veeren, 
Culm 7 jan. en Primkenau 29 mei 1813; Sabron 1898/1910, 184, 185. 

1119 Zie namenlijsten in: Sabron 1898/1910 (124e), Roulin 1890 (125e), en Sabron 1910 (33e); Sabron 
1898/1910, 106, 107, Chirurgijn Hoffmann (2B), kwam uit Duitsland en had een broer die diende bij het 
124e de ligne.
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lichting werd geplaatst.  Een volledige vrijstelling was dit dus niet, want werd zijn hele
lichting opgeroepen dan moest  de betrokkene uiteindelijk toch nog in dienst  en als  de
plaatsvervanger deserteerde ook.1120

Het aantal familiaire relaties binnen het regiment werd met de invoering van de conscriptie
bij de soldaten en onderofficieren minder. Voor zover er nog gelijke namen voorkomen in
het stamboek blijken deze mannen toch meestal verschillende ouders te hebben. 

Familieverbanden  brachten  met  zich  mee  dat  veel  soldaten  eenzelfde  confessionele
achtergrond 'van huis uit' hadden. Hun godsvertrouwen deelden zij in de brieven aan de
familie. Geloof gaf vanuit een gezamenlijk gedeelde basis een vertrouwen en ontzag in de
situaties waarvoor zij geplaatst werden in het leger.1121

1120 Uittrekzel t.b.v. van de conscrits 1812, 236, wanneer een conscrit recht had achteraan het depot geplaatst te 
worden.

1121 Carl 2009, 222-242; Zoals bv. Y.H. Bouma aan zijn familie en vrienden schreef op 30 juli 1812: 'die ons 
hier gebragt heeft kan ons ook wel weer te huis brengen. Ach lieve vrienden mochten wij dat maar wat 
meer voor oogen houden dat god de bestierder is van alles'.
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Hoofdstuk 4  Scholing van de soldaat

Het depot

Waar en onder welke omstandigheden de veldbataljons zich ook bevonden, altijd was er
een geografisch ankerpunt waar zij  op konden terugvallen als het ging om opvang van
rekruten en de Raad van Administratie. Dit altijd kloppende hart van en voor het regiment
was het zogenaamde depot,  doorgaans gelegerd in een goed bereikbare vestingstad die
vaak aan een rivier lag, met goede opvangmogelijkheden voor de soldaat. 

Het  regimentsdepot  bestond uit  de Raad van Administratie  van het  regiment  en  het
depotbataljon, dienstbaar aan de veldbataljons. Uniformen, wapens en verdere uitrusting
voor het regiment waren hier beschikbaar of tenminste te bestellen. Huisvesting van de
soldaten vond plaats in kazernes of middels inkwartiering. Er waren werkplaatsen zoals
voor de geweermaker en er was een provoost. Voor zieke militairen werd een hospitaal
opgezet.  Bij  het  depot  was het  depotbataljon waar  rekruten werden opgevangen en  de
beginselen der krijgskunst bijgebracht. Vanuit het depot vertrokken aanvullingen naar de
veldbataljons. Soms was de depotplaats tevens voor korte tijd garnizoensplaats voor een
van de veldbataljons. 

Landkaart 7. Depotplaatsen van het regiment

Geheel in lijn met de dynamiek van het regiment was de locatiekeuze van de depots niet
statisch.  Strategische overwegingen bepaalden de ligging van een depotplaats  voor een
belangrijk deel bepaald.  De depotplaats lag altijd op of nabij  een militaire en voor het
grootste deel van het jaar begaanbare route. Bayonne en Mont de Marsan lagen nabij de
Spaanse grens op de militaire hoofdroute. De keuze voor die plaatsen lag voor de hand
omdat het 33e légère aanvankelijk bedoeld was om ingezet te worden in Spanje. Toen het
3e regiment jagers van het najaar 1806 tot april 1808 in Duitsland was gelegerd, werd
gekozen voor Deventer, in het oosten van het land gelegen en via wegen en de IJssel goed
bereikbaar. Met de samenvoeging van het 2e en 3e regiment jagers fuseerden de depots van
de regimenten jagers te Deventer. Doesburg werd depotplaats van april 1808 tot voorjaar
1810 toen het regiment jagers in Zeeland en de Zuid-Hollandse kust verbleef. Tijdens de
inzet  van  de  veldbataljons  gedurende  het  voorjaar  van  1810  in  Oost-Friesland  ter
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handhaving van de Blocus Continental fungeerde Groningen als depotplaats van de jagers. 
Napoleon verplaatste de depots van de van oorsprong Nederlandse regimenten in 1811

naar Frankrijk. Depotplaats voor de jagers van het 33e légère werd de vesting Charleville
bij Givet, hoog gelegen op de rotsen langs de Maas.1122 Tijdens de veldtocht in Rusland in
1812 bleef Givet depotplaats en werd Stettin het  petit dépôt van het  33e légère. Voor de
terugtocht uit Rusland begon, was het petit  dépôt van Stettin naar Vilnius in Litouwen
verplaatst, waar kapitein Cailliou de scepter zwaaide. Die verplaatsing was een strategische
zet van de Nederlandse gouverneur van Vilnius, generaal Dirk van Hogendorp, om de uit
Rusland terugkerende troepen te kunnen ondersteunen. In de zomer van 1813 kreeg het
regiment opnieuw vorm te Hamburg waar vanuit Givet ook het dépôt arriveerde. Te Givet
bleven twee officieren en enkele manschappen administratieve functies in een petit dépôt
uitvoeren. Tussen Givet en Hamburg functioneerde te Wesel bovendien een petit dépôt in
verband met overplaatsingen van réfractaires. Het petit dépôt vond, met het oprukken van
geallieerde troepen eind 1813, via Aken te Maastricht een nieuwe locatie waar de opzet
van een 6e bataljon van het 33e  légère stokte. Tussen mei en augustus 1814 werd in de
vesting Saarlouis de afwikkeling van het opgeheven regiment geregeld.

Voor het 3e regiment jagers
Deventer    van begin 1806 tot medio april 1808.
Doesburg van medio april 1808 tot voorjaar 1810 waarna het overging naar Groningen.

Voor het 33e légère voor het regiment jagers er in was opgenomen.
Bayonne oktober 1808 tot 21 december 1808.
Mont de Marsan               21 december 1808 tot eind februari 1809, waarna het regiment opgeheven is.1123

Voor het 3e (1e) regiment jagers én het 33e légère
Groningen van voorjaar 1810 tot 1811, waar het 3e regiment jagers + een bataljon van het   

              6e rgt. linie-infanterie in het heropgerichte 33e légère werd opgenomen.
Givet van voorjaar 1811 tot juli 1813, waarna het petit dépôt werd.
Hamburg van juli 1813 tot mei 1814.
Saarlouis/ Douai okt. 1813 - eind aug. 1814, toen de opheffing van het regiment werd afgerond.

Ondersteunende 'petit dépôts' zijn er geweest te
Bremen/ Cuxhaven van eind 1806 tot maart 1808.
Stettin                   eind 1811 tot ver in 1812.
Vilnius                               in de loop van 1812 tot eind 1812.
Wesel voorjaar-zomer 1813 (detachementen conscrits), eind 1813 over naar Maastricht.
Straatsburg                         medio 1811-juli 1813, i.v.m. detachementen conscrits voor het regiment.             
Givet vanaf juli 1813.

Overzicht 16. Het depotbataljon en de petit dépôts

Het  regiment  bestond  dus  uit  veldbataljons  en  een  depot.  Het  depot  bestond  uit  een
depotbataljon en de Raad van Administratie.  Commanderend officier van het depot was de
majoor, vaak tevens  de  commandant  van  de  garnizoensstad.  De Raad van Administratie
bestond uit  de majoor en enkele officieren die de taken verdeelden.1124 De raad had een

1122 Depot 123e regiment linie-infanterie te St. Omer, 124e de ligne te Abbéville, 125e de ligne te Amiens, 
126e de ligne te Luik, 11e regiment huzaren te Arras, 14e bataljon artillerietrein en 9e regiment artillerie 
te voet te Douay. Napoléon, Correspondance Inédite, 1811, p. 510, no. 5853, 27 juli 1811. 

1123 De volledigheid dwingt hier om Bayonne en Mont de Marsan ook te noemen als depotplaatsen van het 
33e légère. Het regiment had in 1808 en 1809 echter nog niets van doen met de opname van een 
Nederlands regiment. Het was een Frans regiment, opgericht omdat een aantal samengestelde, 
zogenoemde provisoire regimenten niet voldeden en om in Spanje ingezet te worden. SHAT Xb 622.

1124 Majoor Hendrik Noot werd aangesteld bij het depot te Deventer op 22 sept. 1806. Hij werd beschreven 
als een 'braaf officier' en van een zeer goed gedrag, 'één zeer goed administrateur, en goed commandant 
van een Corps'. Hij zou de Raad van Administratie van het regiment leiden. Na het vertrek van majoor 
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belangrijke taak bij geldzaken zoals het genereren en verdelen van geld, individuele militairen
controleren  alsmede  de  controle  op  het  schuldboek.  Van  de  soldij  werd  een  aparte
boekhouding bijgehouden door de raad. De raad verzorgde de inkoop en beoordeling van
goederen, evenals het administratieve beheer van het regimentsmagazijn. Regimentsgoederen
werden in een landelijk depot opgeslagen. Aanbestedingen om voedsel, kleding en uitrusting
voor  een  gunstige  prijs  te  laten  vervaardigen,  werden  door  de  Raad  van  Administratie
verzorgd. Bevoorrading, aan- en afvoer van troepen, de administratieve verantwoording van
het regiment en een hospitaal voor zieke of reconvalescente soldaten viel onder de taken van
de raad.  De administratie van de armée controleerde uiterst  gedetailleerd wat er  maar te
controleren viel. Van alles wat te maken had met geldelijke zaken, verplaatsingen, opslag,
aanschaf,  huisvesting,  personeel,  vervoer,  uitvoering  van  zaken  voor  hoger  en  lager
geplaatsten,  werd  administratief  verslag  gedaan.  Voor  bijna  alles  waren  regelingen  en
formulieren.1125 De belangrijkste contacten die de Raad van Administratie onderhield, waren
met de veldbataljons, de petit-depots, het landsbestuur vooral het ministerie van Oorlog, het
depot van de armee, de landdrosten, gemeentebesturen en leveranciers. Van de taken van het
depot zijn verspreid over dit boek voorbeelden beschreven.1126

Een van de administratieve taken van de Raad van Administratie was het bijhouden van
het stamboek. De kapiteins en adjudanten verzamelden mutaties op personeelsformulieren en
stuurden die naar het depot. Gegevens in het stamboek blijken bij nader onderzoek niet altijd
consistent.  Soldaten  die  van  Nederland  naar  Givet  marcheerden,  werden  in  de  regel
ingeschreven als zij te Givet aankwamen, maar soms ook op de datum dat zij in Nederland in
dienst waren gekomen. Namen werden op verschillende wijze opgeschreven, geboorteplaats,
geboortejaar en departement kloppen niet altijd. Uitgegeven te Parijs in 1810 verbleven de
stamboeken te Givet, Hamburg, Saarlouis en werden zij afgesloten te Douai op 3 juni 1815.

Betaling van soldijen en traktementen behoorde tot 1795 in het leger van de Republiek
der  Verenigde  Nederlanden  tot  de  verantwoordelijkheid  van  de  kapitein  of  ritmeester,
afhankelijk  wie  er  commandant  was.  Daarmee  verbonden  was  het  voeren  van  een
administratie  over  de  betalingen.  Die  administratie  werd  meestal  gedaan  door  een
onderofficier.  Van  rijkswege  werd  controle  gedaan  door  'monstercommissarissen',  later
vervangen door de commandant van een regiment die schriftelijke verantwoording deed.
Behalve  de  genoemde  onderofficier  bestond  er  geen  specifieke  officier  voor  de
administratie. Pas tijdens het bestuur van de Bataafse republiek werd een bataljon of een
regiment als een administratieve eenheid beschouwd. Het regiment viel – administratief
gezien – onder de paraplu van zijn Raad van Administratie. Als secretaris functioneerde
een  luitenant-kwartiermeester.  De  administratie  was  ook  hiërarchisch  opgebouwd:
compagnie,  bataljon,  regiment,  Raad  van  Administratie  en  op  haar  functioneren  werd
toegezien door de Commissarissen van Oorlog.1127 

De afbrokkelende cohesie van Napoleons leger, weerspiegelde zich in 1813 ook in de
regimentsadministraties. Onderdelen van regimenten werden in een groot aantal vestingen
ondergebracht waar omheen vijandelijke troepen blokkades legden. Verbindingen werden

Noot naar de garde werd majoor Ellberti aangesteld. Ellberti werd opgevolgd door majoor Coucourt die 
naar de garde grenadiers vertrok.(Stephenson 1825, I: 94) Mei 1810 werd luitenant-kolonel van Beresteijn
majoor van het depot, in 1810 en 1811 te Groningen en in de loop van 1811 tot begin 1812 te Givet. 
Kapitein Seeuwen was hoogste in rang van het depot te Givet in 1812; Zwitzer 1995, 13-52.

1125 Reglement op de monsteringen, administratie, soldij en verantwoording der landmagt. Koninklijk Besluit 24 
juli 1807 ('s Gravenhage 1808). 337 bladzijden met regelingen. Tijdens onderzoek in de brievenboeken van 
generaal Van Hogendorp in Hamburg bleek zelfs voor het overbrengen van goederen en papieren binnen het 
regiment van de ene naar de andere officier een systeem van kleine bonnetjes te zijn ontwikkeld. Datum, aard 
van het document, naam van de officier voor wie het document bestemd was, moesten worden ingevuld. Zie 
ook deel IV, de paragraaf over financiën bij het regiment.

1126 Zie bijlage IV.2 voor de depotcommandanten. 
1127 Zwitzer 1995, 13-52.
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door  de  geallieerde  troepen  in  toenemende  mate  verbroken.  Regimentsadministraties
fragmenteerden door de ontwikkelingen ook, vooral de stamboeken en de eindafrekening
van de regimenten hadden daar onder te lijden. Na het aftreden van Napoleon poogden de
administraties van regimenten de dossiers toch nog zo compleet mogelijk af te ronden.

Scholing van de soldaat - het belang van de korporaals

Het  beroepenoverzicht  toont  hoe  het  regiment  gevormd  werd  uit  mannen  met  diverse
achtergronden, afkomstig uit het hele land én deels uit het buitenland. Vanaf het moment
dat de soldaat het leger instapte, was hij volledig dienstbaar. Daarbij functioneerde hij in
een aantal kringen. Iedere soldaat had een maat. Vervolgens was er de kleine kring van de
korporaal met ongeveer vijftien soldaten en de grotere kring van 8 korporaals met 120
soldaten die samen met onderofficieren en officieren een compagnie vormden. Een aantal
compagnieën vormden een bataljon en vier bataljons vormden het regiment. Het regiment
was vaak toegewezen aan een divisie, de divisies aan een legerkorps en veel legerkorpsen
samen vormden incidenteel La Grande Armée. 

Soldaten, korporaals, onderofficieren en officieren kregen elk hun eigen scholing, dat
niet altijd binnen het regiment plaatsvond. Een vooropleiding voor officieren was er op de
school te Honselaarsdijk/Den Haag. Veliten kregen in 1809 scholing binnen de vesting
Naarden.1128 Voor  kinderen  van  militairen  en  weeskinderen  werd  een  heel  instituut
opgetuigd te Den Haag met een dependance te Honselaarsdijk.1129  Lichaamsbeweging was
het belangrijkste onderdeel. Verder kregen zij handwerken, heel praktisch gericht op het
onderhoud  en  herstel  van  de  eigen  kleding  en  technische  lessen  in  een
timmerwerkplaats.1130 Voor de kwekelingen werd, als waren zij echte soldaten, een strakke
tijdsindeling gehanteerd.  's Zomers was er reveil  om vijf uur,  's winters om zeven uur.
Opstaan,  wassen, aankleden, oprollen van lakens en dekens,  luchten van de kamers en
schoonmaken van de slaapkamers tussen 8.30 en 9.30 uur. Het ontbijt was om 8.00 uur, het
middagmaal om 13.00 en het avondmaal om 20.00 uur. Van 9.30 tot 10.30 uur exercitie
met en zonder geweer, daarna lichaamsoefeningen en spelletjes voor de kwekelingen die
niet naar school gingen. In de middag weer exercitie en lichaamsoefeningen. Tussen 17.00
en 18.00 uur was er dans- en schermles, om 21.00 uur bedtijd. De zaterdagen waren om
zichzelf, de kleren en wapens te reinigen. Zondagmorgen vond uitgebreide inspectie om
8.00 uur plaats, verder godsdienstoefeningen en rust mits de dienst dat toeliet.1131

Voordat er ook maar één soldaat van het instituut naar de regimenten ging, moesten
regimenten investeren door personeel te leveren aan het instituut. Vaak werd daar personeel
op  leeftijd  voor  gekozen.  Naast  diverse  officiersfuncties  moesten  ook  lagere  functies
vervuld  worden.  Het  3e  regiment  jagers  moest  daar  ook personeel  voor  afstaan,  zoals
Marcus Voorburg, die werd aangesteld bij de kwekelingen als foerier.1132

De soldaten brachten veel tijd door op het 'drilleveld'. Hun fysieke conditie werd op peil
gebracht voor het werk dat hun wachtte. Het reageren op signalen moest een tweede natuur
worden,  geautomatiseerd,  een  overlevingsmechaniek.  De  vaardigheden  met  de  wapens
moesten  geoefend worden,  tenminste  eenmaal  daags,  maar  liefst  tweemaal  daags.  Hier

1128 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1120, 18 aug. 1809; 1140, 3 nov. 1809; 1170, 4 april 1810; 1189, 4
april, 5 juli 1810.

1129 NL-HaNA, 2.01.14.08, Officieren 1793-1813, inv. nr. 1. Er was een dependance voor 500 jongens van de 
3e klasse te Honselaarsdijk vanaf 15 nov. 1809. 8 sept. 1810 werd het verblijf van kwekelingen te 
Honselaarsdijk beëindigd.

1130 NL-HaNA, 2.01.14.08, officieren 1793-1813, inv. nr. 2; 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1030, 7 juni 1808.
1131 NL-HaNA, 2.01.14.08, Officieren 1793-1813, inv. nr. 3, 20 maart 1809.
1132 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nrs. 1064/1067, 22 nov. 1808; inv. nrs. 1069/1071, 6 dec. 1808; inv. 

nrs. 1069/1072, 1 mei 1810.
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voltrok zich bij de soldaten het proces van muscular bonding zoals we al eerder zagen. De
cohesie van een groep neemt toe door ritmische beweging, door drillen. Dat is hetzelfde bij
zingen, dansen en marcheren.1133 

De  scholing  van  de  soldaat  werd  deels  door  officieren  verzorgd  en  deels  door
onderofficieren  en  korporaals.  Deze  laatsten  waren  een  onmisbare  schakel  in  het
functioneren tussen de soldaat en de rest van het regiment. Een korporaal was niet zo maar
een  omhoog  gevallen  soldaat,  hij  was  een  leidinggevende  die  daarvoor  de  kwaliteiten
moest  hebben.  Vanwege  die  kwaliteiten  werd  de  korporaal  rond  1800  nog  tot  de
onderofficieren  gerekend,  daarna  niet  meer.  Hij  hing  tussen  de  soldaten  en  de
onderofficieren  in.  De  korporaal  zag  zich  geplaatst  voor  de  uitdaging  om zijn  groep
soldaten, ondanks de voortdurende personele veranderingen door de hoge in- en uitstroom,
toch  tot  een  homogene  en  solide  functionerende  groep  te  smeden.  En  het  was  niet
eenvoudig om het aantal korporaals op peil te krijgen wanneer er nieuwe rekruten kwamen.
Het  regiment  had  een  chronisch  tekort  aan  capabele  korporaals.  Dat  had  directe
consequenties voor de 'afleversnelheid' van rekruten en conscrits bij de veldbataljons. 1134

Enkele  anekdoten geven een goed beeld van de  ernst  van het  korporaalstekort.  Het
regiment kon begin 1807 geen gevolg geven aan de order van de minister van Oorlog om
30 onderofficieren en 30 korporaals van het veldbataljon van het 2e regiment jagers naar
het depot van in Breda te zenden voor de scholing van rekruten. Koning Lodewijk gaf op 9
januari 1807 order de veldbataljons van de jagers op 1.270 man te brengen. Bij de depots
werd  hard  gewerkt  om die  uitbreiding  met  rekruten  te  realiseren,  maar  er  waren  niet
genoeg korporaals en onderofficieren bij de veldbataljons.1135 En dat bleef zo tot het tekort
aan korporaals per 13 juli 1809 structureel werd aangepakt door van elke compagnie één
man naar de kweekschool te sturen om als korporaal te worden opgeleid.

In de zomer van 1809 werden veliten opgeleid in het kamp bij Naarden. Deze veliten
werden in enkele weken klaargestoomd voor dienst bij het regiment jagers en bij de garde.
Luitenant-kolonel Beekman van het bataljon legioen veliten meldde op 6 augustus 1809
aan de minister van Oorlog over de voortgang. De veliten werden van ´s ochtends tot ´s
avonds  beziggehouden  en  kregen  tweemaal  daags  instructie.  Beekman  hoopte  dat  de
overige compagnieën van het bataljon spoedig in het kamp zouden komen anders kwamen
die mannen erg achter met leefwijze en het ontvangen van de instructies.1136 In de derde
week van augustus 1809 waren 150 man in staat om dienst te doen bij het regiment. Een
week eerder was de volgende lichting vanuit Amersfoort en Utrecht al op weg gestuurd
naar het kamp om een snelle training te ondergaan. De 1e en 4e compagnie van het 1e
bataljon en de 2e compagnie van het 2e bataljon van het legioen veliten arriveerden op 19
augustus 1809 in het kamp bij Naarden. Beekman had uit de aangekomen compagnieën 50
man gekozen om zo snel mogelijk op te leiden voor de jagers te velde. Honderd tot 150
man  hoopte  hij  eind  augustus  gereed  hebben,  maar  er  bleken  veel  te  weinig  goede
korporaals te zijn om de rekruten te trainen. De meeste van de korporaals bleken niet te
kunnen schrijven en waren onbekwaam tot het geven van instructies. Beekman verzocht de
minister zo spoedig mogelijk geschikte onderofficieren te sturen.1137 
1133 McNeill 1995, 1-13; Van Dyck et al 2012, 349-359; Vermeulen & Weijkamp 2012, 71-84.
1134 Bevaart 2001, 18, 
1135 NL-HaNA, 2.21.056 coll. Dumonceau inv. nr. 23 brief dd 15 jan. 1807.
1136 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1122, relatieven 1-9 aug. 1809.
1137 NL-HaNA, 2.01.14.02, MvO, inv. nr. 1122, brief lt.-kolonel Beekman 20 aug. 1809. Beekman voegde nog

een sterktelijst bij van de 9 comp. in het kamp. Zie sterktelijsten: NL-HaNA, 2.01.15, stamboeken, inv. nr.
239, legioen veliten, uittreksels 1810. Een goede onderofficier had niet alleen gezag maar was creatief in het
oplossen van problemen, zoals bijvoorbeeld in het geval van Jaop, uit Drente, waarvan de bron onbekend is. 
Jaop kon niet in de pas lopen met het marcheren en verstoorde het marcheren. Jaop zei tegen de onderofficier 
iets in de trend van: 'Ik bin tussenbaiden mit de bainen 'n beetje ien toeze.' Toen 'rechts-links' en 'links-rechts' 
niet hielp, kreeg Jaop 'an 't aine bain 'n stroobaand en an 't aandere heui.' 'Zo leerde Jaop lopen op 'stroo-
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De overgang naar het Franse leger was een nieuwe uitdaging voor het regiment. Uit de
verslagen van generaal Durutte en het dagboek van adjudant Stephenson blijkt dat officieren
die het  Frans  niet  voldoende beheersten eigenlijk  vervangen moesten  worden.  Korporaal
Koch beschreef dat zij drie dagen achtereen trouw moesten zweren op het nieuwe vaandel en
de hele dag stonden te schreeuwen om de Franse commando's aan te leren, wat niet makkelijk
was omdat op enkele officieren na bijna niemand Frans kende.1138 De omvorming naar een
voorbeeldig Frans regiment was niet iets dat zich in korte tijd liet realiseren. In 1810 en
begin 1811 moest het regiment bovendien onverminderd zijn diensten in het kader van het
continentaal stelsel vervullen. Veel tijd om tweemaal per dag te oefenen was er niet. In
verslagen van generaal Durutte en vanuit het depot kwamen bij herhaling signalen dat veel
Nederlandse officieren het Frans niet beheersten. De scholing van  alle militairen bij het
regiment  bleef  een  voortdurend  punt  van  aandacht,  vooral  de  scholing  van  de
onderofficieren. Tijd voor oefenen kwam in feite pas toen het regiment op 1 april 1811 van
Groningen  naar  Maagdenburg  was  verplaatst.  Na  de  verplaatsing  van  het  regiment  in
september 1811 naar Stettin was er in die stad gelegenheid om te oefenen. Daar hield het
regiment bijna vijf maanden garnizoen en al die tijd werd gebruikt om het regiment door
en door te trainen. Dat betrof niet alleen de scholing van de soldaat, ook aan de vorming
van het kader werd veel zorg en tijd besteed.1139 

Maarschalk  Davout  liet  bij  de  regimenten  van zijn  korps  een  kaderschool  opzetten,
speciaal bedoeld om korporaals op te leiden. Voorwaarde tot toelating tot de kaderschool
was een goed gedrag en een aanleg om gezag uit te oefenen. De aankomende korporaal
moest een goede staat als soldaat hebben, minimaal twee jaren gediend hebben als soldaat,
kunnen lezen, schrijven én rekenen met hele getallen.  Om foerier te worden, moest de
korporaal  twee  en  een  half  jaar  dienen.  Vier  jaar  moest  de  korporaal  gediend  hebben
alvorens te kunnen doorstromen naar de rang van sergeant. Die tijd had hij nodig om zowel
theoretisch  als  praktisch  te  leren  welke  diensten  een  sergeant  moest  vervullen.  Het
gemiddelde  aantal  dienstjaren  van  onderofficieren  bij  het  33e  légère per  8  juli  1811
bedroeg voor korporaals 7,7 jaar, voor foeriers 6,5 jaar, voor sergeanten 10,4 jaar en voor
sergeant-majoors twaalf jaar.1140 Deze cijfers doen in eerste instantie vermoeden dat het
regiment medio 1811 goed voorzien was van ervaren onderofficieren. Deze gemiddelden
geven echter een vertekend beeld van wat er werkelijk speelde bij het regiment. Van de
8076 soldaten dienden er  tussen 1 oktober 1810 en mei 1814 in totaal 877 man (10,9
procent) als korporaal en  onderofficier. Het betrof allereerst 598 onderofficieren die bij het
regiment  jagers,  het  toegevoegde bataljon van het  6e regiment  linie-infanterie  dienden,
plus de vrijwilligers die zich nog meldden tot eind 1810. Vooral bij de eerst ingeschrevenen
van deze groep in het stamboek bevonden zich mannen die vanaf 1770 in dienst waren
gekomen.

3e regiment jagers + bataljon 6 RI tot 1811  598 korporaals en onderofficieren

Aanvullingen 1811, 1812    82              “

Wederopbouw Hamburg + Maastricht 1813 – medio 1814  197            “

Totaal  877 korporaals en onderofficieren

       Overzicht 17. Totaal aantal korporaals en onderofficieren tussen oktober 1810-mei 1814

Bij de eerste 100 van deze oudgedienden bedroeg het aantal dienstjaren 10, 12 tot wel 20
jaar  voor  zij  werden  aangesteld  tot  korporaal.  Een  aanstelling  tot  sergeant  kon  zelfs

heui-stroo-heui' en iedereen vond Jaop al spoedig een sieraad van de compagnie.
1138 Koch 1999, 53.
1139 Sabron 1910, 10, 11.
1140 Margueron  1897, III 42, 43, 123; Sabron 1910, 10,11. 
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plaatsvinden na 25 dienstjaren. Bij de circa 150 mannen die rond 1800 in dienst kwamen
was het aantal dienstjaren tot aanstelling als onderofficier al teruggelopen naar vier tot zes
jaar. Bij de 150 nieuwe onderofficieren, die tussen 1800 en 1806 werden aangesteld, liep
het aantal dienstjaren terug naar drie tot vijf jaar. En bij de 150 man die tussen 1806 en
eind 1810 bij het regiment kwamen en een aanstelling als onderofficier kregen, liep het
aantal dienstjaren terug naar een tot vier jaar.

Op 1 oktober 1810 waren er 202 korporaals in dienst bij het regiment terwijl dit er per
decreet  224 moesten zijn.  Het  regiment  was echter  niet  op de volle  sterkte,  het  aantal
korporaals dus ook niet.1141 In het overzicht  van onderofficieren zijn ook begrepen een
twintigtal onderofficieren die een tijdje als musicus dienden. In totaal zijn er 129 musici
geweest tussen eind 1810 en medio 1814. Uit het oorspronkelijk regiment jagers plus het
bataljon van 6 RI hebben 19 onderofficieren tevens een tijd als musicus gediend, van de
aanvullingen 1811, 1812, één man. De tweede groep betrof de aanvullingen, overwegend
bestaande  uit  conscrits  en  van  andere  regimenten  overgeplaatste  soldaten.  Het  aantal
dienstjaren tot aanstelling als onderofficier bedroeg in deze groep een à twee jaar. Van de
82 onderofficieren in deze groep waren er negentien (23 procent) afkomstig van andere
eenheden.1142 In  de  derde  groep,  de  militairen  die  het  regiment  in  Hamburg en het  6e
bataljon  te  Maastricht  vorm  gaven,  bedroeg  het  aantal  dienstjaren  tot  aanstelling  als
onderofficier  nul  tot  één  jaar  maximaal,  enkele  van  andere  regimenten  overgeplaatste
onderofficieren daargelaten. Bij deze groep was een groter aantal manschappen van andere
regimenten  die  tot  onderofficier  werden  benoemd  dan  bij  de  aanvullingen.
Hondereenendertig van de 197 onderofficieren uit deze groep (66,5 procent) waren van
andere regimenten afkomstig.1143 Hiermee werd het probleem van het tekort aan korporaals
wat kleiner, maar opgelost was het zeker niet. Zo waren er nauwelijks korporaals bij de
conscrits-réfractaires van het grote detachement van het 131e de ligne dat van Walcheren
naar  het  33e  légère te  Hamburg werd verplaatst.  Het  tekort  aan  korporaals  duurde  tot
Franse korporaals van het 21e légère, uit het departement Eure et Loire, in december 1813
bij het regiment werden geplaatst.

Volgens het  Peter Principle stijgt in een hiërarchische organisatie elke werknemer tot
zijn niveau van incompetentie. Op een moment dat een werknemer zijn functie niet goed
uitoefent, kan hij in veel organisaties niet meer worden teruggezet. Want dan zou blijken
dat het een beoordelingsfout was geweest hem aan te stellen in een hogere functie. Maar in
het leger kon een onderofficier wél gedegradeerd worden. Dat had zelfs een voordeel want
de soldaat kreeg dan een medesoldaat met veel kennis en ervaring van de organisatie.1144

Van de 877 korporaals en onderofficieren werden er tussen 1807 en 1813 in totaal 135 man
in  rang  verlaagd.  Soms  was  insubordinatie  de  oorzaak,  in  andere  gevallen  vroeg  de
incompetentie  van  de  onderofficier  om  een  correctie.1145 Een  enkeling  vroeg  zelf  om
rangverlaging zoals Henrij van der Does uit Hillegersberg. Geboren op 25 december 1775
had hij zich op 28 maart 1801 als vrijwilliger gemeld bij het leger. Henrij werd op 5 april
1807 na zes dienstjaren aangesteld als sergeant. Op zijn verzoek werd hij op 31 maart 1811
als fuselier aangesteld. Op 16 december 1811 werd hij benoemd tot korporaal.
1141 Zie deel II, paragraaf conscriptie.
1142 15e légère–2 man; 33e de ligne–1; 48e de ligne–1; 85e de ligne-4; 108e de ligne–4; 1B Expeditionaire 

Hollandaise–7 man.
1143 1e légère–1 man; 2e légère–4; 3e légère–1; 7e légère–2; 11e légère–1; 13e légère–2; 14e légère–1; 21e 

légère–25; 22e légère–7; 23e légère–1; 24e légère–1; 25e légère–7; 35e légère–1; 37e légère–2;  2e de 
ligne–2; 4e de ligne–3; 6e de ligne–19; 44e de ligne–6; 46e de ligne–3;  54e de ligne–1; 65 de ligne–6; 
95e de ligne–7; 97e de ligne–1; 112e de ligne–1; 123e de ligne–1; 124e de ligne–2; 128e de ligne–3; 131e
de ligne–7; 139e de ligne–1; 154e de ligne–2; 10B Prisonniers Espagnol–1; Dépôt Wesel–2; 9C 
Pontonniers–2; Dépôt Réfractaires–2; 1e Régiment Chasseurs–1; 1B Colonial–1 man.

1144 Peter 1969; Lazear 2000, 2-4; Lazear 2004, 141-163.
1145 Stephenson 1825, I, 118.
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Functie Jagerregiment + bataljon 
6 RI + vrijwilligers okt., 
nov., dec. 1810

 Aanvullingen 
1811, 1812

Wederopbouw regiment te 
Hamburg en 6B te 
Maastricht ein 1813 tot 
juni 1814

Totaal

Korporaal 75 15 1 91

Foerier 13 13

Sergeant 30 30

Sergeant-majoor 1 1

Totaal 119 15 1 135

Overzicht 18. Rangverlaging korporaals en onderofficieren tussen 1807 en 1814

In zes gevallen werd de betrokkene tweemaal in rang verlaagd, bijvoorbeeld eerst  van
sergeant naar korporaal en vervolgens naar soldaat. Eenmaal werd een onderofficier zelfs
driemaal  in rang verlaagd. Zoals in de situatie  van Henrij  van der Does werden er 19
soldaten  na verloop van tijd  toch weer  verhoogd in rang,  soms zelfs  twee rangen.  Zij
kwamen allemaal uit de groep van het regiment jagers plus het bataljon van het 6e linie-
regiment. In vergelijking tot het oorspronkelijke regiment was het aantal rangverlagingen
onder de 'aanvullingen' in 1811 en 1812 laag en bij het regiment in 1813 en 1814 zelfs
nagenoeg nihil. Dat laatste is niet zo verwonderlijk. Het regiment was in de nazomer van
1813 ingezet op diverse locaties, te Hamburg, Haarburg, langs de kusten van de Weser- en
Elbemondingen en  op veldtocht richting Berlijn, tot Schwerin. Er was veel desertie en er
was een grote behoefte aan instructie bij het regiment. De organisatie bij het regiment was
slecht en ondanks de vele meningsverschillen tussen van Hogendorp en Davout volgde
Davout het advies van van Hogendorp op en besloot het regiment direct onder de leiding te
plaatsen van kolonel Baillif, qui est un excellent Officier.1146

Het tekort aan korporaals, en in mindere mate sergeanten, werd dikwijls nog versterkt
doordat er korporaals deserteerden tussen eind 1810 en medio 1814, in totaal 56 korporaals
en zes sergeanten. Tussen eind 1806 en 1813 moesten zes korporaals zich verantwoorden
voor  de  krijgsraad.1147 Hun  veroordeling  leidde  vaak  tot  degradatie  of  ontslag  en  dat
betekende  nieuwe  vacatures.  Ondanks  de  hoge  desertie  van  korporaals  werden  er  in
Hamburg  tijdens  de  blokkade  uitstekende  soldaten  gevormd.  Het  33e  légère verbleef
binnen de vestingmuren in verband met het desertierisico van de Nederlandse militairen.
Niet om het regiment in te zetten tegen de belegeraars, maar tegen de verveling en ter
handhaving van de discipline werd veel geoefend. Toen de Nederlandse soldaten 18 juni
1814 zelfverzekerd Deventer binnen marcheerden, zagen zij er goed verzorgd uit en trok
het op de Brink de aandacht van het garnizoen. De volgende dag werd een revue onder de
wapens afgenomen door kolonel de Kock en andere officieren. Hij prees de houding en de
kleding  van  de  soldaten  en  was  onder  de  indruk  van  de  vaardigheid  waarmee  de
handgrepen werden uitgevoerd.1148 

Adjudant  Stephenson  schreef  over  dagelijkse  inspecties,  gewapende  en  ongewapende
appèldiensten, defilés en scholing van soldaten, onderofficieren en officieren. Daarmee gaf
hij een mooie inkijk in het regiment. In zijn functie van adjudant-majoor én als een der
weinige officieren die het Frans goed beheersten, was hij nauw bij de scholing binnen het
regiment betrokken. Na de veldtocht tegen Oostenrijk verlieten in het voorjaar van 1806
veel manschappen het 2e regiment jagers omdat hun contracttijd verstreken was en zij hun

1146 Van Hogendorp 1813, I, 99, 100, verslag 24 sept. 1813.
1147 Zie de specificaties desertie in deel II; zie deel IV, discipline.
1148 Stephenson, dagboeken 1788-1825 (1825) II, 22.
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contract  niet  verlengen  wilden.  Er  kwamen  jonge  manschappen  bij  die  veel  geoefend
werden.  Om  toch  aan  het  voorgeschreven  aantal  manschappen  te  komen,  werden
ongeoefende rekruten bij de veldbataljons geplaatst waar zij elke dag exercities hielden.
Geregeld  kwam  generaal  Dumonceau  bij  de  troepen  kijken.  Op  6  oktober  1806
bijvoorbeeld  moest  het  regiment  een  carré  vormen  voor  de  generaal.  De  19-jarige
Stephenson  kreeg  op  31  maart  1807  een  aanstelling  als  adjudant-majoor  bij  de  garde
jagers. Daar maakte hij voor het eerst kennis met de Franse reglementen voor de infanterie.
De Franse commandant luitenant-kolonel Debesse verzocht Stephenson elke dag langs te
komen zodat Debesse de bevelen in het Nederlands kon leren en Stephenson in het Frans,
een  speelse  manier  van  leren.  De hele  zomer  van 1807 werden de  dagen gevuld  met
exercities en theorie, waarbij in het bijzonder aandacht werd besteed aan de scholing van
de  onderofficieren.1149 Op  18  oktober  1807  werd  hij  herplaatst  bij  de  jagers  waar  hij
dagelijks met de instructies en het invoeren van de nieuwe inwendige dienst bezig was. 

Teruggekeerd uit Duitsland verbleef het 1e bataljon korte tijd te Doesburg. Na een revue
voor de  kolonel,  op 6 april  1808 gehouden,  toonde het  bataljon de beheersing  van de
handgrepen. Vanaf 17 mei 1808 werd in Den Haag de nieuwe inwendige dienst ingevoerd
bij  het  gereorganiseerde  regiment.  Landolt  formuleert  inwendige  dienst  als  'alle
dienstpligten der verschillende rangen en van den gewonen soldaat, die betrekking hebben
op de regelmatigheid en de doelmatigheid van het bestuur, de instandhouding van orde en
krijgstucht, de verpleging en het opzigt over het personeel en het materiëel van een troep,
terwijl  men  daaronder  ook  wel  begrijpt  alle  keuken-  en  kazernebezigheden  en  de
werkzaamheden in de depôts en magazijnen. De dienstpligten in het algemeen, voor de
verschillende rangen en in bijzondere gevallen zijn in alle legers door dienstreglementen
of dienstvoorschriften vastgesteld.' 1150 

De  dagelijkse  scholingswerkzaamheden  en  de  controles  van  de  voortgang  van  die
scholing door de kolonel en generaal Dumonceau zijn in deel I beschreven. Het kwam er
op neer dat, naast werkzaamheden als marcheren, werken aan vestingen en kampementen
opbouwen, elk vrij moment werd ingevuld met scholing. Uitzondering daarop vormde de
zomer van 1808 toen het regiment door de malaria was geveld. Soldaten moesten orders
leren, onderofficieren moesten ze aanleren. Maar ook de officieren moesten leren orders te
geven voor het exerceren en dat ging niet altijd goed. Zo werd luitenant-kolonel Hendrik
Petrus Everts op 14 juni 1809 voor het front van de troepen in arrest genomen vanwege de
herhaalde fouten die hij maakte. In het kamp werden gedurende de maanden juni en juli
1809 met andere troepen, onder andere garde, ook veel en lange manoeuvres met vuur van
kanonnen gedaan. Met de verplaatsing van het regiment naar Zeeland waar de Engelsen
waren  binnengevallen,  schreef  Stephenson  niet  meer  over  oefeningen:  buitenwagten,
piketten en policy-wagten kwamen er voor in de plaats.1151 Na het vertrek van de Engelsen
uit Zeeland bleef het regiment op Noord- en Zuid-Beveland. De jagers konden geen kant
uit op die eilanden en hadden weinig meer te doen dan oefenen en wachtlopen. Generaal
Dumonceau  inspecteerde  op  2  april  1810  op  Zuid-Beveland  het  regiment  en  liet
bataljonsgewijs de handgrepen op het geweer uitvoeren en voor hem defileren. In de loop
van april werd het regiment naar Groningen en Oost-Friesland verplaatst. De 2e, 3e, 4e en
de voltigeurkompagnie verzamelden op 26 september 1810 te Wittmund in Oost-Friesland,
waar Stephenson daags daarna aankwam om instructies te geven in de Franse commando´s
en met de kaders te exerceren. Het regiment defileerde  op 2 oktober 1810 te Groningen
voor generaal Molitor. Divisiegeneraal Durutte hield op 7 februari 1811 inspectie over het

1149 Idem, I, 23-26, 53, 54.
1150 Landolt 1861, I, 112; Zwitzer 1995, 13-51.
1151 Stephenson 1825, I, 56, 64, 67, 70-88. Bij kamp Zeist waren waren vergelijkbare oefeningen gehouden in 

de zomer van 1806. Op 20 mei 1808 werd een carré gevormd voor de kolonel van het regiment.
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regiment waarbij Stephenson assisteerde tijdens de revue van het 1e bataljon ´s middags
om drie  uur.  Elke  compagnie  werd  apart  geïnspecteerd.  Ondertussen  arriveerde  het  2e
bataljon waar ook direct inspectie plaatsvond. De onderofficieren stelden zich vervolgens
op voor het regiment en door een adjudant ondervraagd.

Kolonel Margerije inspecteerde op 10 maart 1811 het 1e bataljon dat in groot tenue was
gekleed en toonde zich zeer tevreden. Drie van de vier veldbataljons marcheerden vanaf 1
april  1811  via  Bremen  naar  Maagdenburg  waar  zij  de  zomer  doorbrachten  en  flink
exerceerden. Alle bataljons oefenden tweemaal daags 'en détail'. Revue in groot tenue voor
brigadegeneraal Barbanègre was er op 20 augustus 1811. De charges van de linie-infanterie
werden op 1 september 1811 geoefend en de volgende dag uitgevoerd samen met het 12e
en 21e de ligne. Generaal Barbanègre zelf gaf met een duidelijke stem de commando's.  

Bij het depot van het regiment in de vesting Charlemont te Givet waren onderofficieren
en musici nodig om de conscrits uit de voormalige Hollandse departementen op te leiden.
Voor een belangrijk deel werden die uit  een  surplus bij  de veldbataljons teruggehaald.
Menigmaal  kwamen daar  immers  detachementen  aan mét  onderofficieren  en tamboers.
Stephenson vertrok op 12 december 1811 uit Stettin naar Givet. Hij maakte deel uit van
een detachement bestaande uit 8 officieren, 1 adjudant en maar liefst 37 onderofficieren,
korporaals  en  tamboers,  onder  commando  van  kapitein  Seeuwen.  Op  16 januari  1812
kwamen zij aan in Givet. Majoor van Berenstein vertrouwde Stephenson op 18 april 1812
het bevel toe over een detachement van 575 conscrits uit Oost-Friesland en Friesland. Dit
was een groot detachement. Eerder, op 5 maart 1812, was een detachement van 3 officieren
en  261  onderofficieren  en  soldaten  naar  Mainz  vertrokken  onder  bevel  van  kapitein
Brecard. Op 18 juni vertrok een ander detachement. De meeste detachementen telden 300
man of minder. De organisatie van het aan Stephenson toegewezen detachement verliep
moeizaam omdat er te weinig personeel was. Naast Stephenson kwamen als officier bij het
regiment:  eerste  luitenant  Toujaret  en  tweede  luitenant  Zeijst  voor  de  1e  compagnie,
kapitein van Elsbroek en eerste luitenant Van Iddekinge voor de 2e compagnie en kapitein
Trebuchet en luitenant Agterberg voor de 3e compagnie.1152  Het detachement was op 20
april marsvaardig en verliet Givet nog dezelfde dag om negen dagen later in Keulen aan te
komen. Een dag later werd voor generaal  de Tracy revue gehouden en op 3 mei voor
divisiegeneraal de la Grange. 'Hij remarqueerde de schoonheid der manschappen van het
Detachement, en beval mij vlijtig aan detaille te doen exerceeren'.

De exercities werden dag tweemaal daags geoefend. Stephenson degradeerde op 15 mei
1812 verscheidene onderofficieren die zich vanaf het vertrek uit Givet voortdurend slecht
hadden  gedragen.  Hij  had  het  aan  zien  komen  en  al  verschillende  geschikte  soldaten
uitgezocht. Zij waren extra onderricht om het kader direct aan te kunnen vullen.

Stephenson ontving op 25 mei een marsorder met bestemming Maagdenburg. Na de
dagmars moesten de onervaren soldaten 's avonds het hanteren van de wapens oefenen en
op  rustdagen  tweemaal  exerceren.  Scholing  maakte  onverbrekelijk  deel  uit  van  de
dagelijkse werkzaamheden. Tezelfdertijd dat het detachement van Stephenson marcheerde,
was kapitein C.J. Wagevier bij het 125e regiment linie-infanterie onderweg in de richting

1152 Stephenson beschreef de samenstelling van de officieren van het detachement. Toujarot, een dienstbare 
officier, kwam op 20 april 1812, de dag van vertrek, uit het hospitaal. 2e luit. Zeijst was zo slecht gekleed 
dat hij niet toonbaar was en hij had schulden bij het depot. Van Elsbroek was een oudere officier. Hij had 
vaak ruzie met de jonge Stephenson. Het ging zelfs zo ver dat hij moest dreigen om van Elsbroek in geval
van het weigeren een bevel op te volgen ´hem tusschen de bajonetten te doen transporteere´; 1e luit. van 
Iddekinge, ´goeden inborst, maar van weinig nut. Te zeer gehegt aan Koffijhuizen, en dergelijken.´ 
Kapitein Trebuchet was een oudgediende met zware wonden aan de voet. Hij arriveerde op de dag van 
vertrek vanuit Italië. Zijn koffer was nog niet per diligence aangekomen. Daarin zaten zijn papieren; luit. 
Agterberg was een zeer goed officier. Koning Lodewijk had hem als soldaat uit de keurcompagnie van de 
koninklijke garde direct tot officier bevorderd. Stephenson 1825, I:114, 115; Boscha, 1992, 9-77.
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van  Rusland.  Wagevier  beschreef  een  rustdag  als  volgt: 'Zulk  een  rustdag  is,  bij  ons
soldaten,  al  een raar ding! Dat was, van den morgen tot den avond, niets anders dan
appèl, inspectie, exerceeren, loopen en draven; zoodat wij des avonds even moede waren,
alsof  wij  den  ganschen  dag  gemarscheerd  hadden:  zoodat  wij  naderhand  eenparig
verlangden, liever te marscheren, dan rustdag te houden; en zoo moet gij u in het vervolg
al onze rustdagen voorstellen, op eenige weinige uitzonderingen na'.1153 

Stephenson beschreef de lengte van de dagelijkse marsen en van de rustdagen. De mars
van Keulen via Maagdenburg naar Berlijn begon op 1 juni 1812 naar  Neus, distantie 10
uren; 2 juni naar Crevelt, 5 uren; 3 juni naar Gueldre, 6 uren; 4 juni naar Wezel, 5 uren; 5
juni RUSTDAG, 'gewapende appels, en het doen van inspectiën'; 6 juni naar Borken, 7,5
uren;  7  juni  naar  Coesveld,  5  uren;  8  juni  naar  Munster,  6  uren;  9  juni  RUSTDAG.
Inspectie der halve brigade; 10 juni naar  Glansdorf, 8 uren; 11 juni naar  Osnabruck, 4,5
uren; 12 juni naar Oldendorf, 9,5 uren; 13 juni RUSTDAG. Inspectie van het linnengoed
en schoeisel; 14 juni naar  Minden, 5 uren; 15 juni naar  Stadthagen, 7 uren; 16 juni naar
Hanover, 11 uren; 17 juni RUSTDAG; 18 juni naar Peine, 7 uren; 19 juni naar Brunswick,
6 uren; 20 juni naar  Königslutter, 5 uren; 21 juni RUSTDAG; 22 juni naar  Helmstedt, 9
uren;  23 juni  naar  Bornstedt,  7  uren;  24  juni  naar  Magdeburg,  2  uren,  revue  voor  de
gouverneur  van de  stad;  25 juni  naar  Burg,  7  uren;  26  juni  RUSTDAG; 27 juni  naar
Genthim, 8 uren; 28 juni naar  Brandeburg, 9 uren; 29 juni  Wustenmark, 8 uren; 30 juni
Berlijn 10 uren; 1 juli revue voor de gouverneur van de stad. Tijdens de kennismaking van
de officieren van het detachement met de officieren van de stad werd aanbevolen om het
verblijf  in  Berlijn  te  gebruiken  met  het  voortzetten  van  de  instructies  van  de  jonge
soldaten, het hanteren van de wapens en de uitrusting volledig op orde te brengen. Op een
plein moest elke dag enkele uren geëxerceerd worden. Ze brachten zo veel tijd op het
exercitieplein door dat Stephenson geen tijd had om de stad te bezoeken. Op 12 juli 1812
marcheerde het detachement Berlijn uit en bereikte op 14 juli Küstrin, 28 juli Danzig, 2
augustus Mariënburg en op 3 augustus Elbing. In Brandenburg werd Stephenson ziek en
liet zich per boot naar Koningsbergen vervoeren waar hij op 6 augustus arriveerde.  'Niet
transportabel', volgens de officier van gezondheid, droeg Stephenson het commando, de
administratie en 3000 francs ingehouden soldij, over aan kapitein van Elsbroek. Samen met
Trebuchet  en  luitenant  van  Iddekinge  vormden zij  de  Raad  van Administratie  van  het
detachement. De volgende dag verliet de divisie Koningsbergen. Dit detachement was het
laatste  dat  het  regiment  bereikte.  De mannen van dit  detachement maakten de slag bij
Krasnoi mee. Veel mannen kwamen om in krijgsgevangenschap, waaronder luitenant van
Iddekinge. Dat Stephenson ziek werd bij Koningsbergen heeft hem het leven gered.

Eindelijk hersteld, werd Stephenson op 1 oktober 1812 aangesteld bij het 6e Régiment
de Marche dat uit 2 bataljons bestond en een dag later tevens van het 8e regiment. Hij
vertrok op 30 oktober met zijn regiment uit Koningsbergen, bereikte op 2 november Tilsit,
op 6 november Kowno en marcheerde op 13 november Vilnius binnen. Geen woord meer
over scholing van korporaals in zijn dagboek. Hij schreef over grote aantallen mannen die
ontbraken op het ochtendappèl, en over aanvullingen die uit deserteurs en reconvalescenten
bestonden. Te Vilnius bezocht Stephenson onder anderen kapitein Cailliou die het magazijn
van het 33e légère beheerde. Stephenson kreeg op 15 november order om naar Givet terug
te keren en zo veel mogelijk 'cadre te verenigen', want die onderofficieren waren weer hard
nodig om de conscrits in Givet te scholen. Hij  vond vooral zieke onderofficieren in de
hospitalen.  Uiteindelijk  verliet  hij  de  stad  in  gezelschap  van  drie  onderofficieren.
Stephenson werd onderweg weer ziek. De onderofficieren gingen er prompt vandoor na

1153 Wagevier 1820, 9. Volgens de namenlijst van Wageviers boek hadden diverse oud-officieren van het 
regiment jagers/33e légère het boek, onder anderen Cort Heijligers, Everts, Cailliou, Hellewich, van 
Ingen, de Jongh, Kahle, Lambrechts, Wilkens. Wagevier 1820, XVII-XXVI. 
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hem bestolen te hebben. Hij keerde met de nodige moeite terug in Givet en voegde zich
pas na een lange herstelperiode in de zomer van 1813 bij het regiment te Hamburg. De
toon  was  veranderd  in  zijn  dagboek,  al  vanaf  het  moment  dat  hij  begin  augustus  te
Koningsbergen was gearriveerd: niets meer over scholing bij  het regiment, maar des te
meer over desertie onder de Nederlandse officieren. Toch moet er veel zijn geoefend in
Hamburg,  want  toen  het  Nederlandse deel  van  het  voormalig  33e légère in  juni  1814
terugkeerde in Nederland presenteerde het detachement zich in Deventer op voortreffelijke
wijze tijdens een revue met handgrepen.1154

Door het glazen plafond: van onderofficier tot officier

De mate waarin meritocratie vorm kreeg bij  het regiment meet ik met behulp van een
drietal bronnen. In de eerste plaats is er  het stamboek dat de militair volgt als soldaat,
korporaal en onderofficier tot het moment dat hij overgaat naar de officieren. In de tweede
plaats is er de staat van dienst van officieren, opgemaakt te Maagdenburg op 10 september
1811, inclusief hun voorgeschiedenis.  De derde meting betreft  Franse officieren bij  het
regiment te Hamburg op 19 juni 1814, weer inclusief hun voorgeschiedenis.1155

Bij decreet van 2 augustus 1811 bepaalde Napoleon dat sergeanten, sergeant-majoors en
adjudant-onderofficieren tot  sous-lieutenant konden worden aangesteld na minstens acht
dienstjaren.  Het  stamboek laat  zien  dat  er  vanaf  eind  1810 tenminste  40  mannen (0,5
procent  van  8.076  man)  van  onderofficier  bevorderd  werden  naar  sous-lieutenant,  als
eerste trede op de ladder van officiersrangen.1156 Slechts zes van hen hadden het gewenste
aantal dienstjaren.

In werkelijkheid  klommen meer  soldaten  op tot  officier:  Bij  het  33e  légère werden
militairen als onderluitenant geplaatst die bij een ander regiment als onderofficier hadden
gediend.1157 Uit  de bronnen valt niet  op te maken hoe divers de totale carrières van de
soldaten waren die officier werden. Bij het voormalig regiment jagers diende bij voorbeeld
ook een aantal officieren die onder aan de militaire ladder als soldaat waren begonnen. De
staat  van dienst van officieren,  opgesteld te Maagdenburg in september 1811 bevat  22
officieren (van in totaal 68) die al voor 1810 het glazen plafond doorbraken. Het was al in
Maagdenburg dat er vacatures bij de officieren gevuld moesten worden, een goede reden
voor promoties en dat gebeurde niet alleen bij het 33e légère.1158 In deel II werd geschreven
over  de  mislukte  poging Joodse  bataljons  samen te  stellen.  Wel  hield  het  regiment  er
enkele prima officieren aan over zoals sous-lieutenants Hamburger en Kilbling en luitenant
1154 Stephenson 1825, I, 116-128; II, 22, 23. Ook bij de opzet van een 6e bataljon te Maastricht begin 1814 

vervulden de korporaals een spilfunctie. Op 7 januari 1814 ontbraken er weliswaar 760 man, maar 31 
man waren present: vier sergeant-majoors, dertien sergeants, vier foeriers, zes korporaals, vier tamboers. 
vijf man lagen in het hospitaal, 26 man waren gedetacheerd. In totaal werden bij het 6e bataljon te 
Maastricht 223 man geplaatst, waaronder 46 korporaals, maar slechts 139 soldaten. Chef de bataillon 
Robert merkte op dat het 6e bataljon was samengesteld uit onderofficieren 'la plus part anciens, 
recommandables par leurs services et leur moralité. Les Chasseurs en trés petit nombre sous les hommes.
Indispensables aux attitude du Corps, ou proposés pour la réforme. Ils font tous partie du 5e bataillon. Il 
a existe point de chasseurs au 6e bat(aill)on faute de Recrués. Habillement, Neuf et dans le meilleur état. 
Armement. Idem. Equipement. Idem. Linge et Chaussure. Donc les sacs sont complets et les effets d'une 
excellente qualité'.

1155 De overzichten zijn opgenomen in bijlage III.12 Van soldaat tot officier. 
1156 Luitenant Camp staat ook in de lijst, maar in het stamboek M:676 staat niet aangegeven dat hij officier is. 

Van der Aa, A.J., Biographisch woordenboek der Nederlanden (Haarlem 1858) deel 3.
1157 SHAT Xb 622, staat van 1 okt. 1813 Pierre François Freulon,  serg.-majoor bij het 50e de ligne, per 12 

aug. 1813 tot sous-lieutenant bevorderd bij zijn overplaatsing naar het 33e légère.
1158 SHAT Xb 622, staat van dienst officieren Maagdenburg 10 sept. 1811; Levent 2009, 98; In onze tijd 

ervaren veel  vrouwen nog steeds het glazen plafond, zij werken onder hun niveau en kunnen niet 
doorstromen.
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Eliot die het regiment in 1812 verliet.
Het Franse deel van het voormalige 33e légère keerde in juni 1814 van Hamburg terug

naar Frankrijk. Bij het verlaten van Hamburg waren er 29 officieren aanwezig, waarvan
drie van Nederlandse afkomst: Haagen, Gilbert en Beckers. Tijdens hun verblijf te Sittard
op 19 juni 1814 werd een Etat des services et campagnes de les officiers opgesteld.1159 Van
deze 29 officieren waren 20 officieren (maar  liefst  69 procent)  hun militaire  leven als
soldaat begonnen. Al met al waren dus 32,4 procent van de officieren die in 1811 bij het
regiment  dienden  en  69  procent  van  de  officieren  medio  1814  als  soldaat  de  armee
binnengekomen. Het betreft weliswaar twee kleine onderzoeksgroepen, maar alles wijst er
toch op dat veel zo niet de meeste officieren als eenvoudig soldaat begonnen waren. Verder
valt op dat de groep die na 1806 officier werd iets jonger was en tevens dat officieren uit
1814 een iets kortere diensttijd en veel minder ervaring hadden dan de groep die in 1811
diende. Dit komt overeen met bevindingen van Levent.1160 Verwonderlijk is dit niet, want
het hele regiment ging ten onder in 1812 in Rusland.1161 Slechts één groepje officieren, dat
bij het 4e bataljon diende tijdens de veldtocht in Rusland, kon in 1813 opnieuw worden
ingezet bij de nieuw te vormen veldbataljons. Zij werden nog voor het regiment Moskou
bereikte naar Givet teruggehaald. 

Het meest ervaren deel van het officierenkorps ging op de terugweg in Rusland verloren
doordat zij sneuvelden, verhongerden of in krijgsgevangen raakten. In de loop van 1813
kreeg in Hamburg een volledig nieuw opgetuigd officierenkorps de verantwoording over
het regiment. Heel anders was de situatie in 1808 toen het Nederlands leger korte tijd werd
ingekrompen en zelfs officieren ontslagen werden. Het tijdstip en de omstandigheden dat
een soldaat in dienst kwam, bepaalde dus mede zijn carrièrekansen. Ervaring in tijden van
oorlog vormde zo een alternatief voor de opleiding van een kadet op een militaire school.
De laatsten kwamen in het algemeen uit een hoger sociaal milieu.1162

Over eerdere civiele arbeid van de soldaten die officier werden, geeft  het  stamboek
nauwelijks informatie.1163 Onderzoek van Levent wijst uit dat de sociale achtergronden van
officieren weliswaar een grote diversiteit vertonen, maar dat op een onderzochte groep van
256  officieren  er  slechts  20  afstammen  van  journaliers,  ouvriers,  domestiques en
galvaudiers. Het merendeel van de officieren kwam uit hogere sociale klassen. Ondanks
sociale en geografische verschillen concludeert Levent:  L'unité du corps des officiers ne
vient donc pas des origines sociales, militaires, géographiques; cependant, servant tous un
même pays, sous un même chef suprême, et en condition de guerre, les officiers ont connu
des expériences militaires a priori similaires entre 1800 et 1815, années durant lesquelles
les campagnes se succèdant.1164

De scholing van lagere officieren verliep nogal uiteenlopend. Zij konden aangenomen

1159 SHAT, Xb 622, staat van dienst van het Franse deel van het 33e légère, Sittard 19 juni 1814.
1160 Levent 2009, 100, 101. 
1161 De vraag of de conscriptie een grotere kans op bevordering bood tot officier, is door het enorme 

personeelsverloop in Rusland, niet goed te beantwoorden. Was het leger uit vrijwilligers opgebouwd, dan 
hadden om wille van de structuur van het regiment ook grootschalig bevorderingen plaatsgevonden.

1162 De vader van luitenant Johannes Hendrikus Camp, Willem Hendrik (del) Camp(o) was t.t.v. de 
indiensttreding van zijn zoon majoor der artillerie. Senior zou het tot generaal-majoor brengen in 1838. 
Zijn zoon adjudant-onderofficier Johannes Hendricus overleed jan. 1814 in het Russische gouvernement 
Poltawa, na bij de slag te Krasnoï vijf wonden te hebben opgelopen. J.H. Camp M:676; Camp Senior is 
vermeld in: van der Aa 1858, deel 3.

1163 Sommige officieren hadden geen militaire achtergrond. Generaal Dumonceau bijvoorbeeld studeerde 
architectuur in Rome en was meester-steenhouwer tot hij tijdens de Brabantse revolutie in het leger ging. 
Sypesteyn 1852, 6,7; Generaal H.W. Daendels studeerde rechten en was advocaat voor hij in het leger 
ging. Veer, 1963, 13. Brinkman (M:80) was charpentier, Busch (M:4037) was instituteur (leraar) en 
Radou (M:5604) was épicier (kruidenier).

1164 Levent (2009) 49, 94.
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worden  op  een  officiersschool,  zoals  bij  officieren  van  goede  stand.  Bij  hen  werden
officiële  examens  afgenomen  door  examencommissies.  Of  zij  ontwikkelden  hun
kwaliteiten  binnen  het  regiment,  door  hard  te  leren  zoals  Stephenson  in  zijn  dagboek
beschrijft. Maar het kwam ook voor dat de officier er pas later in de praktijk achterkwam
wat de scholing voor een rang precies inhield. Dat overkwam soldaat Koch die lang in
Spanje verbleef en door de oorlogsomstandigheden tot luitenant opklom en geen ander
referentiekader had dan zijn praktijkervaring. Toen Koch medio 1814 weer in Nederland
was teruggekeerd, ontdekte hij zijn gebrek aan scholing en schreef hij heel eerlijk, haast
verbaasd, over dat moment:  'dagelijks zag ik dat de kapitein-adjudant Dolleman van dat
bataljon, na de parade, de onderofficieren en korporaals verzamelde; ik vroeg hem wat hij
dan toch met hen uitvoerde, waarop ik ten antwoord kreeg: “wel, theorie houden, houdt gij
dan geene theorie met uwe onderofficieren en korporaals?”; ik zeide daarop van neen, en
verklaarde  hem,  dat  ik  daar  niets  van  wist  en  dat  ik  nog  nooit  iets  van  reglementen
gehoord had; maar de oogen waren mij opengegaan; ik kocht onmiddellijk alle mogelijke
reglementen en studeerde, als een rekruut in het vak, nacht en dag, totdat ik ze allen, van
de soldatenschool af, uit mijn hoofd kon; want mijn eergevoel was er mede gemoeid om te
moeten bekennen dat ik als adjudant de reglementen niet kende. Het was toen echter voor
een adjudant eene moeijelijke taak, om een bataljon goed in orde te krijgen; het kader was
ongeoefend, de meeste officieren waren uit de Fransche tijd en konden niet veel anders
dan  dapper  vechten;  alles  ging  er  wild  en  ongeregeld  naar  toe;  er  waren  vele  oude
gedienden,  meest  allen  remplaçanten  en  voorts  rekruten,  en  toch  heb ik  de satisfactie
gehad van den boel goed te doen marcheren en het bataljon […] met alle eer te kunnen
presenteren'.1165

Desertie onder officieren kwam weinig voor, het werd door hen als een onacceptabele
daad  gezien.  Maar  soms  waren  er  bijzondere  omstandigheden  dat  zelfs  officieren
deserteerden,  zoals  te  Hamburg  vanaf  november  1813.  Opvallend  genoeg  betrof  het
officieren die al jaren als zodanig bij het regiment dienden. Zij die pas kort door het glazen
plafond waren gekomen, deserteerden niet.

Soeverein vorst  Willem uitte in zijn proclamatie van 1 januari  1814 de dreiging dat
Nederlanders in Franse dienst hun rechten zouden verliezen wanneer zij niet uit Franse
dienst traden. Die dreiging had weinig resultaat. Pas toen Napoleon terugtrad in 1814 en de
nieuwe  Franse  regering  de  strijdkrachten  drastisch  verminderde,  werden  medio  mei
buitenlandse  officieren  uit  Franse  dienst  ontslagen.  De  meeste  Nederlandse  officieren
waren toen nog in Franse dienst.  Volgens Swart  keerden in  de maanden na Napoleons
troonsafstand  vele  honderden  officieren  terug  naar  Nederland.  Zo  waarschijnlijk  ook
Haagen en  Gilbert  alsmede Beckers  die  op  2  augustus  1814 als  lid  van  de  Raad van
Administratie  te  Douai  de  zaken  van  het  opgeheven  33e  légère  afwikkelde.1166 Op  16
september 1814 was hij nog als officier payeur aangesteld in Franse dienst, maar ook hij
keerde terug naar Nederland.1167 Na de pensionering van oude officieren, het ontslag van
ongeschikte officieren en de benoeming van officieren voor de overzeese gebiedsdelen,
had  soeverein  vorst  Willem  een  overschot  van  125  officieren  bij  de  infanterie  en
cavalerie.1168 Voor luitenant Haagen was het gunstig dat er bij de artillerie nog tientallen
officieren  tekort  waren.  Dat  gedeserteerde  Nederlandse  officieren  in  het  nieuwe

1165 Koch 1999, 61, 62.
1166 Archief Irish' Stephenson, brievenboek John 1833, 1836, afschrift brief van kolonel Baillif met bijlage, 2 

aug. 1814.
1167 H. Beckers, M: 1782; SHAT Xb 622, ongedateerde brief van kapitein-kwartiermeester P.R. Langlois, 

geschreven na 1814. Beckers werd in 'Oost-Indië' geplaatst in de functie van adjudant-inspecteur der 2e 
klasse van de militaire administratie. Leydsche Courant 9 november 1821; Staatsalmanak voor  den jaren
1822, 1823, 1824, deel I, 247.

1168 Swart 2000, 89-111. 
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Nederlands leger in een hogere rang geplaatst zouden worden, zoals T.C.C. Veeren mei
1814 in een brief schreef, was waarschijnlijk propaganda.1169 Om in Nederlandse dienst een
plaats te krijgen, was juist een bewijs van ontslag uit Franse dienst nodig. Gedeserteerde
officieren hadden zo'n ontslagbewijs niet en werden dan in een lagere rang geplaatst. Dit
hing  niet  uitsluitend  met  het  deserteren  samen,  maar  ook  met  de  eerder  geschetste
overschotten aan militairen.1170

Officieren die ontslagen waren uit Franse dienst en ook de officieren van het voormalige
33e  légère moesten zich melden in Den Haag om te solliciteerden naar een baan in het
Nederlandse  leger.  Sommige  officieren,  zoals  Veeren,  zetten  daarbij  al  hun  familie  en
andere connecties in. In een gelegenheid met de toepasselijke naam 'Volbracht' legden de
ongeplaatste  officieren  een  register  aan  zodat  zij  elkaar  weer  konden  terugvinden  en
ontmoeten. Op 14 juni was een aantal officieren van het voormalig 33e légère in Nederland
aangekomen na een krijgsgevangenschap in Rusland.  Stephenson ontmoette  kolonel  de
Jongh en anderen vanaf 24 juni 1814 in den Haag.1171  Na de 100 dagen tussen Elba (1
maart  1815)  en  Waterloo  meldden  zich  vanuit  Frankrijk  nog  een  aantal  Nederlandse
officieren.1172 Maar  de  meeste  officieren  van het  voormalig  33e  légère waren  een  jaar
eerder al naar Nederland teruggekeerd. 

De aanstellingen tot  officier  volgden elkaar  soms met  verrassende snelheid op door
veranderende omstandigheden bij  het  regiment,  zoals  de broers  Guillaume en Diederic
Meijners  ervoeren.  Op 20 mei  1809 traden zij  beiden als  vrijwilliger  in  dienst  bij  het
regiment  op  18-  en  17-jarige  leeftijd.1173 De Engelsen  vielen  op  31 juli  1809 Zeeland
binnen  waardoor  er  bij  het  regiment  jagers  binnen  een  hele  korte  tijd  extra  soldaten,
onderofficieren en officieren nodig waren om het regiment zo sterk mogelijk te maken.
Nauwelijks drie maanden in dienst werd Guillaume tot korporaal benoemd op 16 augustus
1809 en Diederic volgde op 26 november. Al op 29 maart 1810, na tien maanden diensttijd,
werd Guillaume tot sergeant benoemd en Diederic op 1 april. Aangezien het regiment ten
tijde van de opname in het Franse leger medio 1810 124 sergeants had, en dat waren er
twaalf te veel, werden de broers Meijners en enkele anderen à la Suite geplaatst nadat zij
eerst nog een korte tijd bij het 4e en 5e bataljon en de rekrutering ingezet waren. 1174 De
verplaatsing  van  het  regiment  naar  Maagdenburg  en  Stettin  en  de  veldtocht  in  1812
maakten  zij  niet  mee,  maar  toen  de  gevolgen  voor  het  regiment  van  de  veldtocht  in
Rusland in zijn volle omvang duidelijk werden, kregen zij nieuwe kansen. Op 1 april 1813
werd Diederic tot sergeant-majoor bij het depotbataljon benoemd en drie dagen later ook
Guillaume. Deze werd op 25 april 1813 bij de 2e compagnie van het depot voorgedragen
tot sous-lieutenant en op 29 mei daadwerkelijk benoemd. Het depot trok van Givet naar
Hamburg waar  de  broers  Meijners  op  1  juli  1813 verbleven.  Diederic  werd  op  7  juli
eveneens benoemd tot sous-lieutenant bij de 2e compagnie van het depotbataljon. Deze
bevorderingen waren nodig ter vervanging van de luitenants Kok en Floucant die beiden
bij  Krasnoï  krijgsgevangen werden genomen door  de Russen.  Volgens een  staat  van  1
augustus werden de sous-lieutenants Meijners geplaatst bij het 1e bataljon, Guillaume bij
de 1e compagnie en Diederic bij de voltigeurcompagnie. Maar daarmee was hun zegetocht
nog niet ten einde.  Op 23 oktober 1813 stuurde Davout een voorstel van generaal Van

1169 NL-HaNA, 2.21.239 Familie Veeren, inv. nr. 15, brieven T.C.C. Veeren, brief van 13 mei 1814.
1170 NL-HaNA, 2.13.01, Oorlog, inv. nr. 137, 26-28 maart 1815. Met dank aan Joost Welten.
1171 Everts 1901, 62; Sabron 1910, 113, 136, 137;  Stephenson 1825, II, 22-25.
1172  NL-HaNA, 2.13.01, Oorlog, inv. nr. 204 (29-31 aug. 1815), lijst van 14 aug. 1815 met 41 Nederlandse 

officieren die uit Franse dienst kwamen en solliciteerden naar een plaatsing in het Nederlandse leger.
1173 M:1935, Guillaume Chretien Herman *Breda 7 juni 1790, M:1936 Diedric Henrij Jean *Voorburg 17 juni

1791, zonen van Therry Willerius Meijners en Lienda Hida Kloekhof.
1174 Zie deel II, par. De resultaten van de conscriptie, overzicht van de actuele sterkte van het regiment per 1 

okt. 1810 en de per decreet van 18 feb. 1808 bepaalde sterkte.
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Hogendorp  naar  de  minister  van  Oorlog  in  Parijs  om  beide  broers  tot  luitenant  te
benoemen. Het  voorstel  werd gehonoreerd en vervolgens  werden zij  als Aide-de-Camp
geplaatst  bij  generaal  Van Hogendorp.1175 Toen het  beleg van Hamburg was beëindigd,
keerden ze in een uit Nederlanders samengesteld bataljon naar Nederland terug. De helft
van de Nederlandse officieren bij het regiment was weliswaar gedeserteerd in Hamburg,
maar de meeste soldaten die in Hamburg een officiersrang bereikten – soldaat Beijer werd
zelfs kapitein in Hamburg – bleven bij het regiment tot de opheffing in mei 1814.

Ervaringen  van  succes  en  een  goede  afloop  op  het  slagveld  waren  een  basis  voor
vertrouwen en  een  goede moraal  onder  de  troepen.  Niet  alleen  waren de  troepen van
Napoleon  het  best  getraind  in  de  jaren  1805-1807,  maar  er  waren  ook  veel  ervaren
militairen  bij  zijn  troepen.  Dat  liep  in  de  jaren  die  volgden  sterk  terug.  Soldaten,
onderofficieren en officieren werden steeds jonger en hadden steeds minder dienstjaren en
ervaring. Dit fenomeen trad niet alleen op bij het 33e légère. In de officierenlijsten van het
124e de ligne zijn vergelijkbare doorstromingen van onderluitenant naar luitenant en van
luitenant naar kapitein. Het zijn verschijnselen van numerieke en kwalitatieve 'burnout' bij
regimenten.1176 Davout gaf er een positieve draai aan en onderstreepte het nut van kleine
veldtochten. Daarvan werden soldaten sterk en deden zij veel en positieve ervaring op. Wat
hij er niet bijschreef was hoeveel man er deserteerden en overleden doordat zij de van hun
gevraagde inspanningen niet konden opbrengen.1177

1175 SHAT Xb 622, staat van Officiers à la Suite, bij het depot 25 april 1813; staten 1 juli en 1 aug. 1813; Van 
Hogendorp 1813, II, 18; SHAT Xb 622 brief van Hogendorp 23 okt. 1813; Hogendorp 1814, 62-64.

1176 Muir 2000, 194, 195.
1177 Davout, Correspondance IV, no. 1476, merkte 4 sept. 1813 tevreden op dat de onervaren troepen gehard 

raakten door de 'kleine affaires'.
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Hoofdstuk 5  Maçonnieke invloeden  bij het regiment 

Ambulante militaire vrijmetselaarsloges - 'de scharrelkippen van de vrijmetselarij'1178

Buiten uitzonderlijke tijden als veldtochten met veel slachtoffers en dus de noodzaak tot
snelle bevorderingen vormden legerofficieren een hechte gemeenschap, die nog versterkt
werd  door  vrijwillige  organisatie,  zoals  lidmaatschap van de  vrijmetselarij.  Niet  alleen
officieren van het regiment waren lid, maar ook bestuurders van gemeenten waarmee zij te
maken  kregen  evenals  hun  hoogste  bevelhebbers,  generaals  als  Chassé  en  Daendels,
ministers,  ambtenaren en ook koning Lodewijk met  een groot  deel  van zijn adviseurs.
Onder  de  uiterlijke  structuur  van  bevelvoering  in  het  leger  en  de  hiërarchische
bestuurslagen  in  den  lande  ging  een  onzichtbare  maar  uiterst  werkzame  structuur  van
maçonnieke arbeid schuil.

Het  besloten  civiele  en  militaire  netwerk  van  de  vrijmetselarij  was  een  van  de
instrumenten  in  de  politiek  van  staatsvorming  die  Napoleon  gebruikte.  Hij  gaf  de
vrijmetselarij een semi-gouvernementele status waarbij hoge ambtenaren en officieren zich
bijna verplicht voelden om lid te worden.1179 Vrijmetselaar zijn, gaf toegang tot het bestuur,
de elite én tot loges van steden in vijandelijk gebied. Dit alles gold niet voor katholieke
streken waar de vrijmetselarij verboden was. Vrijmetselaars van elkaar bevechtende legers
spaarden zelfs elkaars levens tijdens veldslagen, ook bij het 33e légère. Geen enkel beroep
deed zo veel  voor de mondiale  verspreiding van de vrijmetselarij  als  het  militaire.  De
militaire  wereld  heeft  een  grote  invloed  op  de  organisatie,  de  ontwikkeling  van  de
gebruiken en de rituele tradities van de vrijmetselarij uitgeoefend, die tot op de dag van
vandaag merkbaar is.1180 De loge was een plek van bezinning, van scholing en discipline.
De  vrijmetselarij  schiep  voor  de  officieren  een  broederschapsband  en  een
plaatsvervangende familie en vormde een plek waar zij zich even konden onttrekken aan
het keurslijf van het totale instituut van het leger.1181 

Het historisch onderzoek naar dit verschijnsel is niet eenvoudig. Vanwege het besloten
en  vertrouwelijke  karakter  van  de  vrijmetselarij  schreef  geen  enkele  officier  van  het
regiment  over  zijn  contacten  in  de  loge  of  liet  hij  zelfs  maar  doorschemeren  dat  hij
vrijmetselaar  was.  Dat  de  loges  niet  lokaal  maar  ambulant  waren,  bemoeilijkte  de
zoektocht ook nog eens, want er was geen centraal archief.1182

 Vanuit  ambulante  militaire  vrijmetselaarsloges  werden  mede-officieren  persoonlijk
uitgenodigd.  Zodoende  vond  er  een  bijzondere  vorm  van  werving  plaats  binnen het
regiment.  Ook  officieren  van  het  3e  regiment  jagers  waren  verbonden  aan  een
vrijmetselaarsloge. Geen aanwijzingen werden gevonden dat in de jaren 1806-1810 al een
aan het regiment verbonden ambulante loge werkzaam is geweest, maar wel is duidelijk
dat een aantal officieren van het 3e regiment jagers als passant deelnam aan bijeenkomsten
van lokale burgerlijke vrijmetselaarsloges. Officieren zetten in 1807 een ambulante loge te

1178 Groenman 1983, 14.
1179 Van de Sande 2015, 14. Napoleon was niet het enige staatshoofd dat zich van de vrijmetselarij bediende 

om zijn positie te versterken, Willem I deed dat ook.
1180 Maillard, Keuleers en Duys 2005, 13-191. 
1181 Maillard, Keuleers en Duys 2005, 70. Bij de Franse lichte infanterieregimenten hadden in 1805 12 van de 

26 regimenten een eigen maçonnieke werkplaats, 30 procent van de officieren was vrijmetselaar, 36 
procent zelfs in de rang van kapitein. Bij de linie-infanterieregimenten was 24 procent van de officieren 
vrijmetselaar.

1182 Groeneveld 2000; Maillard 2005, 15; Groenman 1983, 136-145. Tijd speelt de facto mede een rol bij het 
verloren gaan van toch al schaarse gegevens rond dit onderwerp. Met name in de Tweede Wereldoorlog 
gingen door het verbod op de vrijmetselarij en de stelselmatige vernietiging van waardevol materiaal veel 
gegevens verloren.
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Utrecht  op,  Fidelitas.  Deze  loge  werd  wel  geconstitueerd,  maar  nooit  geïnstalleerd,
waarschijnlijk omdat de officieren waren overgeplaatst van de garde naar elders,  onder
andere naar het 3e regiment jagers.1183

Van  1806  tot  maart  1808  was  het  depot  van  het  3e  regiment  jagers  te  Deventer
gevestigd,  een  pleisterplaats  voor  officieren  onderweg van of  naar  de  veldbataljons  in
Noord-Duitsland. Daar  was een loge werkzaam,  'Le Préjugé Vaincu'.1184 In hoeverre er
contacten zijn geweest tussen het regiment, de passerende officieren en deze permanente
loge in Deventer tussen april 1807 en medio 1808 viel niet te herleiden.1185 In het begin van
deze  permanente  Nederlandse  loges  was  het  militaire  element  niet  zo  aanwezig,
vermoedelijk door het groot aantal patriotten in de loge, maar toen na 1815 de ambulante
militaire loges verdwenen, zochten meer militairen de vaste loges op.1186

Medio  1808  en  tweede  helft  1809  verbleven  de  jagers  op  Zuid-Beveland,  Noord-
Beveland en Walcheren, maar of de jagers in Zeeland loges hebben bezocht, is niet bekend.
Er was geen loge op Zuid-Beveland, maar op Walcheren was er een te Middelburg en te
Veere een tweetalige Frans/Engelse loge.  Het  regiment  werd voorjaar  1810 naar  Oost-
Friesland verplaatst, maar het depot bleef te Groningen waar contacten waren met de loge
'l'Union  Provinciale'.1187 De  loge  'Zu  den  drei  Königlichen  Adlern' van  Aurich  (Oost
Friesland) viel onder de Grootloge te Den Haag.1188 Officieren van het regiment zijn vanuit
Emden, waar destijds geen vrijmetselaarsloge was, diverse malen in Aurich geweest, waar
zij mogelijk contacten hadden met deze loge.

Toen het regiment  jagers medio 1810 werd opgenomen in het  Franse 33e  légère is,
vermoedelijk op initiatief van Franse officieren, een aan het regiment verbonden ambulante
loge  tot  stand gekomen  met  de  naam  Les  Élèves  de  Mars.  Vaak was  de  aanvoerende
kolonel  de  stichtende  voorzittend  meester  van  een  ambulante  loge  en  werd  hij  later
opgevolgd  door  andere  officieren  van  het  regiment.1189 Kolonel  De  Margerije,  de
commandant  van het  33e  légère, kwam uit  de directe  kring om koning Lodewijk. Les
Élèves de Mars was werkzaam onder de Grand Orient de France en niet onder de Groote-
Loge der Vrije Metzelaaren in Holland en onderhoorige landen in Den Haag.

Hoewel  de  Franse  orde  bij  overeenkomst  van  1777  had  verklaard  geen  loges  in
Nederland  op te  zetten,  gebeurde  dat  na  1810 ondanks  Nederlandse  protesten  toch.1190

Onder Franse bezetting ontstonden zeven loges in Nederland. In 1810 werd in het Oosten
van Amsterdam onder gezag van de  Grand Orient de France de loge  'Saint Napoléon'
opgericht.  Erevoorzittend Meester  was maarschalk Oudinot.  Ook in Vlissingen en Den
Haag ontstonden loges onder de Grand Orient de France.

Maillard geeft tegenstrijdige informatie over een loge die deel uit zou maken van het

1183 Kwaadgras 2003, 294; Fidelitasloge, brief 24 nov. 1807. 
1184 Ook de 'Resolutiën' van de Groote Loge 1809-1816, deel II en III, geven geen informatie over Le Préjugé

Vaincu te Deventer. Boerenbeker 1991.
1185 Het ledenverloop van de loge 'Le Préjugé Vaincu' laat zien dat het ledental tussen 1807 en 1814 op een 

dieptepunt zat. Net voor 1800 waren er nog ruim 30 leden, evenals rond 1820. In 1806 telde deze loge 
nog maar 16 buitengewone leden. In april 1807 telde de loge 'Le Préjugé Vaincu' nog maar 14 leden en 2 
buitengewone leden. Kennelijk was er een moeilijke periode voor de loge aangebroken waarbij slechts 
een handjevol leden de loge heeft gedragen, zelfs toen in 1810 de moeilijkheden met de Fransen 
begonnen. Groenman 1983, 76-89.  

1186 Groenman 1983, 77, 83-89; Ommeren 1968, 16.
1187 Cultureel Maçonniek Centrum Prins Frederik te Den Haag, Orde archief, Omslag 2406-19 betreffende de 

militaire ambulante loge 'Les Élèves de Mars', brief van T.C.C. Veeren van 1 maart 1816, waarin hij 
schrijft over de 'Ambulante loge L'Union Provinciale in het Oosten van Groningen'.

1188 Grosse Landesloge der Freimaurer von Deutschland/ Freimaurerorden – seit 1770, Frisia zum 
Opstalsboomloge.  
http://www.freimaurerorden.de/index.phpoption=com_content&view=article&id=127&Itemid=53.

1189 Maillard, Keuleers en Duys 2005, 33.
1190 Loo 1967, 58.
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33e légère en die in 1812 en 1813 in het Oosten van Den Helder als de loge Les Élèves de
Mars  et  Neptune functioneerde.  Erevoorzittend  meester  was  generaal  baron de  Gency,
bevelhebber van de Zuiderzee.  In deze loge kwamen militaire officieren en burgerlijke
ambtenaren  bijeen,  voor  90  procent  uit  Fransen  bestaand  die  tezamen  wel  twintig
verschillende  militaire  korpsen  en  administraties  vertegenwoordigden.  Zoals  voor  veel
militaire Loges geldt, is er verder weinig over bekend. In 1813 was deze Werkplaats reeds
'ingeslapen'.  Met de opstand tegen de Fransen in 1813 hielden de meeste van dit soort
loges op te bestaan.1191 De loge Les Élèves de Mars functioneerde bij het 33e légère dat in
het voorjaar van 1811 Nederland in oostelijke richting had verlaten, maar de loge te Den
Helder was niet aan het 33e légère gelieerd.

Het kader van het regiment verbleef deels te Emden, deels te Groningen, maar ook later
op de route naar Rusland en te Hamburg, een stad met 130.000 inwoners konden officieren
deelnemen aan het leven van de plaatselijke loges, zeker waar de Fransen invloed onder de
vrijmetselaarsbroederen probeerden te krijgen. Tenminste twee officieren die vrijmetselaar
waren, maakten de blokkade van Hamburg mee. In Hamburg waren diverse loges actief en
hoewel de grootste loge aan de Grosse Drehbahn zijn ruimte moest afstaan om als militair
hospitaal te worden ingericht, zullen de militairen er contacten mee hebben gehad.1192

Te Maagdenburg en te Berlijn waren ook militaire loges. Te Stettin, waar het regiment
verbleef van oktober 1811 tot maart 1812, was de loge van het 33e  légère actief getuige
een  verklaring  van  kapitein  Cailliou  van  maart  1816.  Ook  bestond  er  in  Stettin  een
burgerlijke loge die contacten onderhield met de militairen in de stad.1193 Te Schwedt werd
een militaire  loge opgezet genaamd  Veldloge no.1.  In 1807 was een loge te Bromberg
ontstaan en in  Posen stonden burgerlijke loges  hun ruimte af  voor de militairen.  Daar
hadden de Fransen ook een aparte militaire loge opgezet. In Dantzig waren in 1808 37
officieren  actief  lid  van  een  loge,  11  Franse  officieren  en  verder  Polen.  Ook  te
Koningsbergen waren loges. Te Vilnius was een werkplaats actief sinds 1809 onder Poolse
obediëntie.

Hier stoppen de concrete aanwijzingen voor lokale loges. Het lijkt er op dat tot  het
opzetten van een militaire  structuur  van versterkingen,  bevoorrading,  postverbindingen,
hospitalen en bestuursstructuren ook het opzetten van een netwerk van vrijmetselaarsloges
hoorde. Waar het Franse leger neerstreek, ontstonden loges of kwamen de ambulante loges
met de regimenten mee. Het is hoogst waarschijnlijk dat er onregelmatig bijeenkomsten
zijn geweest van de regimentsloge tot en met de aankomst te Minsk op 11 juli 1812. Daar
splitste  het  regiment  zich.  Twee  bataljons  bleven  te  Minsk  en  omgeving,  terwijl  twee
bataljons in de loop van augustus voortgingen in de richting van Moskou. Mogelijk hebben
er zelfs militaire loges tot in Moskou gewerkt.1194 

De  vrijmetselaren  hebben  geen  oorlogen  kunnen  voorkomen,  maar  ze  hebben  wel
invloed gehad op de afloop van een  aantal  veldslagen,  ook bij  het  33e  légère.  Op de
terugweg uit Rusland werd het restant van het regiment zwaar onder vuur genomen tijdens
de  slag  bij  Krasnoï  van  17  november  1812.  Toen  Russen  de  overlevenden  van  het
schrootvuur  vervolgens  bestormden,  gaf  een  aantal  officieren  van  33e légère  een
1191 Maillard, Keuleers en Duys 2005, 94-98.
1192 Henke, 1911, 174, bijlage 4.
1193 Lineke 1862. Deze burgerlijke loge groeide in de jaren 1811 en 1812. Beambten van deze loge, die 85 

leden en een erelid telde, waren vooral koopmannen en enkele bestuurders.
1194 Pas op de terugweg zouden de bataljons, of wat daar van over was, weer verenigd worden. Waar bleven 

de regalia en andere maçonnieke voorwerpen ondertussen? De reorganisatie van Franse regimenten in 
1808 maakte dat twee bataljons ver uit elkaar geplaatst konden worden. Slechts één bataljon bezat de 
'adelaar' en de ambulante loge bleef bij dit bataljon. Daardoor konden de vrijmetselaars van het andere 
bataljon niet meer in hun loge arbeiden. Iets vergelijkbaars moet zich bij de bataljons van het 33e légère 
ook hebben voorgedaan met de splitsing van het regiment te Minsk in tweemaal twee bataljons; Hivert-
Messeca 2014, 
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vrijmetselaar-in-nood-teken  en  zwaaide  met  een  vrijmetselaarsdolk  dat  door  Russische
officieren  die  ook  vrijmetselaar  waren,  werd  opgemerkt  en  terstond  werd  de  strijd
beëindigd.1195 De krijgsgeschiedenis kent meer van dit soort voorvallen, ook in de twintig
jaar conflicten aan het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw.

Tijdens  krijgsgevangenschap  ging  het  maçonnieke  werk  door,  vaak  in  loges  met
verschillende nationaliteiten. In Engeland, waar tussen 1803 en 1814 meer dan 120.000
krijgsgevangenen van Franse en andere nationaliteiten zaten, richtten Franse officieren die
hun woord gaven niet te vluchten, in 50 Engelse steden tussen de 32 en 50 loges voor
krijgsgevangen op.1196 Ambulante militaire loges kenden vaak een kortstondig leven. Ook
de loge van het 33e légère, Les Élèves de Mars, hield in feite al een jaar na de oprichting in
1811 op te bestaan ten gevolge van de vernietiging van het regiment in Rusland. 

Het  tijdperk  van  de  ambulante  militaire  loges  liep  met  Waterloo  ten  einde.1197 De
officieren werden lid van burgerlijke vaste loges waar zij dan vaak hun oude strijdmakkers
weer  troffen.  Binnen de  loges  waren  een  aantal  gebruiken die  een  militaire  oorsprong
hadden uit  de napoleontische tijd,  zoals het  gebruik van 'het kanon'.1198 Prins Frederik,
broer van koning Willem I en militair, die bekend werd in de slag bij Waterloo, is vanaf
oktober  1816  65  jaar  grootmeester-nationaal  geweest  van  de  Nederlandse  orde  van
vrijmetselaren.1199 Hij was een extra stimulans voor officieren om lid te worden van een
loge. Het waren lidmaatschappen voor het leven.

Werken in de ambulante militaire vrijmetselaarsloge

Teneinde de maçonnieke werkzaamheden volgens rituaal uit te kunnen voeren, vroeg en
vraagt een maçonnieke werkplaats om een minimum aantal mannen. Dat is in tweehonderd
jaar onveranderd gebleven. Er zijn de voorzittend meester, secretaris en redenaar, gezeten
aan de oostzijde van de tempel. De leden zitten in rijen aan de linker- en rechterkant onder
toezicht van een eerste en tweede opziener. Tijdens de bijeenkomst en tijdens bijzondere
rituelen  is  bovendien  een  aantal  andere  broederen  een  belangrijke  rol  toebedeeld.
Bestuursfuncties  waarin  verder  voorzien  moeten  worden  zijn  de  penningmeester,  de
aalmoezenier en de ceremoniemeester.

Een overeenkomst in de structuren van het leger en van de vrijmetselaarsbijeenkomsten
was dat de officieren in het regiment en de dienstdoende beambten in de loge, in principe
uitwisselbaar  waren  omdat  de  werkzaamheden  in  het  regiment  volgens  richtlijnen  en
binnen  de  loge  volgens  ritualen  verliep.  Gelet  op  het  aantal  functies  in  de  tempel  is
duidelijk  dat  er  steeds  een  minimum  aantal  vrijmetselaars  bijeen  moest  zijn  om  de
bijeenkomst  volgens  de  ritualen  te  kunnen  laten  verlopen.  Militaire  Ambulante  Loges
waren als alle loges onderworpen aan de wetten en reglementen van de Grootloge, maar zij
mochten alleen militairen werven wanneer  er  op een afstand van drie  uur gaans in  de
omtrek van de stad of plaats waar zij werkten geen loge aanwezig was. Wanneer een loge

1195 Sabron 1910, 109,110; Everts 1901/ 1902, 703.
1196 Maillard, Keuleers en Duys 2005, 155-159. Te Givet werden Engelse officieren onder het wakend oog 

van het depot van het 33e légère gevangen gehouden. Maçonnieke activiteiten onder Engelse 
krijgsgevangen werden geïnitieerd door een Franse loge te Verdun, zie Duché 2014, 164-169. In Rusland 
wordt pas sinds kort onderzoek gedaan naar de oorlog van 1812. In de beperkte hoeveelheid onderzoeken 
is nog niets aangetroffen over vrijmetselaarsactiviteiten door krijgsgevangen officieren.

1197 Zolang vrijmetselarij bestaat, zijn er krijgsgevangenenloges geweest, onder andere gedurende WO I, WO 
II, waaronder in Japanse kampen. Maar er hebben ook daarna nog enkele militaire loges bestaan 
waaronder in 2000-2002 te Duitsland en Saudi-Arabië. Maillard 2005, 131-168.

1198 Een 'kanon' is een drinkglas met een zware voet dat 'geladen' wordt met 'rood kruit' (wijn) en dan 
'geschoten'. Na de dronk worden de glazen gezamenlijk met een klap op de tafel gezet.

1199 Van de Sande 2015, 14.
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tot  op  zeven  leden  verminderd  was,  moest  zij  de  constitutiebrief aan  de  grootmeester
terugzenden.  Groeide  het  aantal  leden  weer  tot  boven  de  zeven,  waarvan  drie  de
meestergraad  hadden,  dan  kon  de  constitutiebrief  weer  worden  terug  gevraagd.1200 De
constitutiebrief van een vrijmetselaarsloge was en is het document dat door de obediëntie,
de soevereine organisatie, verstrekt wordt. De obediënties van de onderzochte periode waar
de officieren mee te maken hadden waren de Nederlandse Grootloge en de Grand Orient
de  France. De  ambulante  loge  kon  met  een  door  de  obediëntie  geratificeerde
constitutiebrief aantonen dat zij bij de obediëntie aangesloten was. Dat was niet alleen voor
de individuele leden van belang om aan te kunnen tonen dat onder een erkende obediëntie
werd gewerkt, maar ook om zich als loge te tonen wanneer de loge, of individuele leden
daarvan, als passant van de ruimten van andere loges gebruik maakten.

Getuige het groot aantal opgerichte ambulante militaire vrijmetselaarsloges in de Franse
periode was er een behoefte aan een eigen ambulante regimentsloge. Realisatie van zo'n
loge of handhaving van de constitutiebrief was echter niet altijd mogelijk wegens gebrek
aan  continuïteit.  Niet  alleen  verplaatsten  de  regimenten  zich  veel,  maar  de  officieren
dienden vaak maar korte periodes bij verschillende regimenten. 

Kolonel Cort Heijligers, die van 23 maart 1808 tot begin augustus 1809 als commandant
van het  3e regiment  jagers  functioneerde,  was in  1807 een van de initiatiefnemers  tot
oprichting  van  de  ambulante  loge  Fidelitas  te  Utrecht  op  10  mei  1807.  De
onderscheidingskleuren waren wit  en blauw. De constitutiebrief werd ondertekend door
een negental officieren, allen op dat moment bij de garde ingedeeld, onder wie de later bij
het 3e regiment jagers en 33e légère dienende Cort Heijligers, Eekhout en Croisier. De loge
liet op 24 november 1807 weten dat de installatie 'door allerlei omstandigheden' niet had
plaatsgevonden  en  dit  zou  ook  niet  meer  gebeuren,  hoewel  de  loge  van  1807-1809
voorkomt  op  de  lijst  van  wettig  geconstitueerde  loges.  De  reden  was  simpel:  de
initiatiefnemers van de garde werden naar andere regimenten overgeplaatst.1201

Zo lang er geen regimentsloge was, konden vrijmetselaars uit het regiment als passant
lokale loges bezoeken of ambulante loges van andere regimenten. En dat gebeurde ook
zoals blijkt uit het bezoek van kolonel W.A. de Jongh, kapitein-adjudant-majoor T.C.C.
Veeren en kapitein Cailliou aan de loge l'Union Provinciale in Groningen.1202 

In 1804 werden de Schotse Grootloge van Frankrijk en het in 1799 opgerichte Grand
Orient de France samengevoegd. Bij deze loges waren veel hoge officieren aangesloten.
Napoleon  had  een  grote  invloed  op de  vrijmetselarij.  Hij  erkende  dat  de  bekwaamste
mannen van het land erbij waren aangesloten. De Franse loges probeerden hun invloed in
buitenlandse loges te vergroten. Maar loges in Duitsland, Engeland, Rusland, Denemarken
en Nederland distantieerden zich van de Franse ontwikkelingen. Ambulante militaire loges
schoten als truffels uit de Franse grond. In 1809 bestonden er bij 69 regimenten loges, in
1812 kende Frankrijk 1089 loges in totaal.1203

Logebijeenkomsten  kenden  en  kennen  een  formeel  en  een  informeel  deel.  Volgens
Lindner  stonden  de  bijeenkomsten  van  de  militaire  loges  vooral  in  het  licht  van  de
persoonlijkheid van de keizer en ten dienste van staatsaangelegenheden in het leger. De
logebijeenkomsten werden volgens rituaal geopend en gesloten met het 'Leve de keizer!'
Vaak was het enige onderwerp van de bijeenkomst een legerbulletin of een mededeling van
Napoleon.  Op  deze  wijze  had  Napoleon  via  de  militaire  loges  extra  macht  over  de
officieren en daarmee over de soldaten.1204 Daarnaast was er het informele deel van de

1200 Maarschalk 1872, 102, 135.
1201 Kwaadgras 2003, 294; Fidelitasloge, brief 24 nov. 1807.
1202 CMC Prins Frederik, namenregisters ('kaartenbak'); Orde Archief Omslag 2406-19, militaire Ambulante 

loge Les Élèves de Mars,  brief T.C.C. Veeren 1 maart 1816, brief J.W.D. Cailliou 18 maart 1816.
1203 Maillard, Keuleers en Duys 2005, 70.
1204 Lindner 1820, 23-27.
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bijeenkomsten  waar  de  onderlinge  verbondenheid  ten  uiting  kwam,  het  broederlijke
contact, de logemaaltijden van de officieren.

Franse militairen, die vrijmetselaar waren, hadden in bezette landen als Duitsland en
Nederland  toegang  tot  de  loges  en  lieten  hun  invloed  daar  nadrukkelijk  gelden.  De
ambulante loge Les Élèves de Mars van het 33e légère is slechts kort werkzaam geweest in
Groningen omdat  de vier  veldbataljons  en het  depot  de stad in  het  voorjaar  van 1811
verlieten,  maar  zette  zich  brutaal  op  de  maçonnieke  kaart.  Uit  de  resoluties  van  de
Grootloge blijkt dat er een conflict was met de Groningse loge l'Union Provinciale  over de
constitutie van Les Élèves de Mars. L'Union Provinciale maakte in 1812 opmerkingen 'op
eene teekenplank', een brief aan de Grootloge, waarin gewezen werd op de loge Les Élèves
de Mars, die te Groningen in het Frans werkte en geen wettige constitutie kon aantonen.
De Meester van die loge gaf aan dat hij zo'n constitutie niet nodig had omdat hij de rang
van  Inspecteur van een gevestigd Hoofd Kapittel in Frankrijk  had. Bij  de loge l'Union
Provinciale vertrouwden zij het niet en verzochten de grootmeester en de grootofficieren
hier  aandacht  aan  te  besteden.  De  loge  l'Union  Provinciale  werd  bedankt  voor  de
waakzaamheid en de kwestie zou vanuit  de Grootloge onderzocht worden.1205 Over dat
voorgenomen onderzoek en het resultaat werd verder niets gevonden.

Zoals eerder beschreven was in 1805 bijna een derde van de officieren in de Franse
lichte infanterie regimenten en een kwart van de officieren in de linie-infanterie regimenten
vrijmetselaar.1206 Van  de  circa  zestig  Hollandse  officieren  van  het  33e  légère waren
tenminste acht officieren vrijmetselaar  en misschien nog negen meer tijdens of na hun
diensttijd.1207 Kapitein-adjudant-majoor T.C.C. Veeren blikte tijdens de veldtocht in Silezië
op een moment van rust te Primkenau op 29 mei 1813 in een brief aan zijn echtgenote
terug  op  de  officieren  die  het  regiment  in  Rusland  in  1812  leidden.  Hij  beschreef  de
onderlinge betrokkenheid die in de wetenschap van hun gezamenlijk lidmaatschap van de
vrijmetselarij in een ander licht komt te staan:  '...ik was met de colonel  [Margerije], den
overste de Jongh en Schuurman, niet gelieerd als mijn superieurs, maar als mijn broers,
vooral met de overste Schuurman. Wanneer gij die vrouw vriendschap kunt bewijzen doet
zulks, want gelooft vrij als 't omgekeerd was geweest, dat hij zig gesauveerd1208 had en ik
gevangen dat hij zich wel aan had getrokken …' 1209

Niet lang daarna, op 17 augustus 1813 schreef Veeren vanuit Ritzebüttel bij Cuxhaven
in Noord Duitsland '...de eenigste die ik heb is Caillou en die leid een uur van mijn af, dog
komt dagelijks hier...' . Kapitein Caillou deserteerde begin november 1813 uit Hamburg en
veel Nederlandse officieren zouden volgen, maar Veeren bleef in Hamburg tot het eind van
de blokkade. Eerst terug in Nederland hadden ze weer contact. Beiden bleven in dienst,  

Veeren raakte gewond tijdens de slag bij  Waterloo en pas na zijn herstel,  de meeste
ambulante loges waren toen al opgeheven, legde hij weer contact met de Grootloge. Vanuit
zijn woonplaats Delft schreef hij op 22 maart 1816 een brief aan de grootmeester en de
grootofficieren van de Grootloge te Den Haag. Daaruit blijkt dat hij in 1810 de graad van
leerling heeft gekregen bij L'Union Provinciale te Groningen en een jaar later de graad van
gezel in de ambulante loge Les Élèves de Mars. De certificaten om aan te tonen dat hij de
drie graden heeft verkregen waren, zo schrijft hij, tijdens de veldtocht in Rusland verloren
gegaan.  '…Wij hebben ook al onze goederen verloren, de wagen waar onze valiezen op
waaren is verbrand geworden omreden de paarden niet meer voortkonden en de cosakken
die digt op de hakken waaren; zoo doende geen hemd hebben behouden ...'. Duplicaten 

1205 Boerenbeker 1991, 118 (p.454 van de originele ´Resolutiën´).
1206 Maillard, Keuleers en Duys 2005, 70.
1207 Zie bijlage III.14 voor de namen.
1208 'Gesauveerd', afgeleid van sauf, sauve, sauver: gered, in veiligheid gebracht, zich uit de voeten maken, 

ontsnapt, het leven behouden (Van Dale Frans woordenboek).
1209 Brief T.C.C. Veeren, Primkenau 29 mei 1813.
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van de graad van meester kon hij niet meer
krijgen omdat de ambulante loge niet meer
bestond.1210

   Als  bijlage  was  een  brief  toegevoegd
waarin  Veerens  goede  vriend,  kapitein
J.W.D.  Cailliou,  meester  vrijmetselaar,
verklaarde dat hij met broeder Veeren  ´in
den Jaare  1811 en  1812,  in  den Loge te
Stettin in den Graad van M: heeft gewerkt´.
Cailliou  wilde  dat  desgewenst  onder  ede
verklaren.1211 De grootmeester accepteerde
de verklaring van Cailliou. Besloten werd
om de grootsecretaris nauwkeurig te laten
onderzoeken  of  Veeren'  het  licht  tot  den
graad  van  Mr.  V.M.  gevordert  heeft
verkregen'.  Naar  aanleiding  van  het
onderzoek  werd  Veeren  door  de
grootmeester en de grootofficieren erkend
als 'Meester Vrije Metzelaar.'  Vier jaar had
Veeren  niet  in  een  loge  kunnen  werken
omdat hij zijn certificaten en attributen van
de loge was verloren.                            

                           Afbeelding 21. T.C.C. Veeren 1212

Veeren  overleefde,  maar  kapitein  Derk  Ninaber  van  het  3e  garderegiment  grenadiers
kwam om tijdens de slag bij Krasnoï op 17 november 1812. Onder de bescheiden die naar
zijn familie werden teruggestuurd, waaronder delen van zijn uniform, bevonden zich twee
schootsvellen,  voorts  een  bruine  sjerp  en  een  bordeauxrode  sjerp.  Het  witte  lamsleren
schootsvel gaf aan dat Ninaber was aangenomen in de eerste graad van leerling, het groen-
witte schootsvel dat hij tot de tweede graad van gezel was aangenomen. Het is zo´n detail
waaruit blijkt dat meerdere ambulante loges werkzaam waren op de route naar Rusland.1213

T.C.C.Veeren bleef  de rest  van zijn  leven vrijmetselaar.  In  1835 was hij  lid  van de
Gelderse  Broederschap  loge  te  Arnhem,  in  1835  als  aalmoezenier,  vervolgens  jaren
thesaurier  en  vanaf  1843  als  2e  opziener.  Op  8  maart  1847  overleed  hij.1214 Op  de
namenlijsten van de Geldersche Broederschap komt ook G.W. van Winsheym voor in de
functie van 'Voorbereider' gedurende de jaren 1836 tot en met 1840. Van Winsheym was
kapitein van de karabiniercompagnie van het eerste bataljon bij het regiment tijdens de
veldtocht in Rusland van 1812. Hij werd met andere officieren die vrijmetselaar waren
zoals W.A. de Jongh, A. Schuurman en C.J.J. van Ingen, krijgsgevangen gemaakt tijdens
de slag bij Krasnoi op 17 november 1812. Zij keerden in 1814 naar Nederland terug.1215

1210 NL-HaNA, 2.21.239, Veeren, inv. nr. 15, brieven T.C.C. Veeren. Veeren keek begin januari vanuit Kulm 
terug op wat hem tijdens de terugtocht allemaal was overkomen: 'Culm, 7 januari 1813. 

1211 CMC Prins Frederik, Orde Archief Omslag 2406-19, militaire Ambulante loge 'Les Élèves de Mars',  brief
T.C.C. Veeren 1 maart 1816, brief J.W.D. Cailliou 18 maart 1816.

1212 NL-HaNA, 2.21.239, familie Veeren, inv. nr. 15, potloodtekening J. Trip 1926, waarschijnlijk nagetekend 
van een oudere afbeelding. N.B. Veeren heeft een eind 19e eeuwse boord. 

1213 NL-HaNA, 2.21.422, Immink-Ninaber, inv. nrs. 17, 18 en 19; Ligtenberg, 2015, 223-226.
1214 CMC Prins Frederik, alfabetisch register; Naamlijst der bestuurders van de loge De Geldersche 

Broederschap in het :. van Arnhem.
1215 Sabron 1910, bijlage officierenoverzicht; SHAT Xb 622, officierenstaten 1812. Zie deel II, de paragraaf 

over krijgsgevangenen en bijlage II.14 voor het overzicht van de officieren die vrijmetselaar waren.
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Samenvatting en conclusies deel III

Het leger, en speciaal het onderzochte regiment, is in meerdere opzichten, maar vooral
vanwege de enorme mobiliteit  een bijzondere organisatie.  Uit  vooral  de  lagere sociale
lagen werd in korte tijd een machinerie gevormd die doorliep, ook als de onderdeeltjes in
razend tempo versleten, ja zelfs uit de machine sprongen en verdwenen en bij voortduring
vele onderdeeltjes vervangen moesten worden.

Anderzijds waren er beroepssoldaten die een werkzaam leven, vaak zelfs over meerdere
generaties binnen een familie, de krijgskunst beoefenden. Krijgskunst? Ja het mag gerust
kunst genoemd worden. De kunst om te overleven bij tekorten aan van alles, bij heersende
ziektes, de gebrekkige verzorging en de onvermijdelijke vijandelijkheden. De techniek van
de  wapenen  was  naar  de  kennis  van  die  tijd  optimaal.  Het  waren  kunstwerken  van
materiaal en techniek. De opzet van legerkampen, snel, praktisch en efficiënt, vond plaats
volgens een vast systeem. De arbeid vond plaats onder extreme omstandigheden en terwijl
andere regimenten wel in garnizoen kon verblijven was de lichte infanterie altijd actief. 

Tenminste 82 soldaten die bij het regiment dienden, maakten de stap van soldaat via een
onderofficiersrang naar officier. Daarbij waren niet hun aantal dienstjaren doorslaggevend,
maar hun kwaliteiten.  Meritocratie gaf hoop op positieverbetering.  In de jaren 1813-14
nam de kans op een officiersrang toe, ondanks een beperkt aantal dienstjaren, onder druk
van het personeelstekort bij het leger. De visie van Ben Toutouh, ontwikkeld voor Belgisch
Brabant, dat vooral hogere kringen doordrongen tot officiersrangen, blijkt – in ieder geval
voor het hier bestudeerde regiment – veel te pessimistisch en is niet houdbaar. Mijn studie
sluit in dit opzicht veel meer aan bij die van Welten over de conscrits van het land van
Weert.1216

Een  goed  regiment  beheerste  de  kunst  om  zich  steeds  weer  aan  te  passen  aan
voortdurend  veranderende  omstandigheden.  Niet  te  lang  stilstaan  op  een  plek,  altijd
voortbewegen, als regiment, als bataljon, als compagnie. Officieren wisselden vaak van
positie,  waarbij  familieverbanden binnen het  leger  en lidmaatschap van een  ambulante
militaire vrijmetslaarsloge bijdroegen aan dat aanpassingsvermogen.

De analyse van de beroepstitels leverde niets onverwachts op. Het regiment rekruteerde
eerst vooral onder stedelijke ambachtslui en zonen van beroepsmilitairen. Na de invoering
van de dienstplicht vertoonde het eerder een dwarsdoorsnede van de niet-kapitaalkrachtige
bevolking van stad en platteland.

Gezien de extreme mobiliteit van de organisatie – hier de ´werkplaats´genoemd – en het
even extreme verloop van de soldaten (resp. deel I  en II) heb ik in dit  deel een beeld
geschetst wat het betekende voor het functioneren van de werkplaats en haar werkers. Het
was daarbij vallen en opstaan zo zagen we in dit deel. Vanzelfsprekend rijst vervolgens de
vraag hoe tegen deze bijzonder moeilijke achtergrond de soldaten gemotiveerd bleven en
soms zelfs boven zichzelf uitstegen. Daarover gaat het vierde en laatste deel van dit boek,
de arbeidsmotivatie.

1216 Toutouh 2015, 47-49; Welten 2007, 741-751. 
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DEEL IV Arbeidsomstandigheden en motivatie

Arbeidsmotivatie, zo zagen we in de inleiding, is een vraagstuk van iedere organisatie,
maar  zeker  ook van een total  institution zoals  het  leger.  De vraag is  hoe de klassieke
analytische trits  beloning,  dwang en toewijding in concreto voor dit  regiment  uitpakte,
zowel in rustige als in hectische periodes, zowel voor vrijwilligers als dienstplichtigen.
Over arbeidsomstandigheden zijn we in de eerdere delen al veel te weten gekomen, maar
nog niet  in de engere zin van het woord. De fysieke verzorging van de soldaat is een
onderwerp dat veel te weinig aandacht krijgt. Deze komt hier eerst aan bod, gevolgd door
arbeidsmotivatie: de inzet van beloning, dwang en toewijding op het niveau van het leger
als geheel (met name de eerbewijzen), en op regimentsniveau (met name de soldij en de
discipline).  Dit  deel  wordt  afgesloten  met  Fonds  1815,  de  liquidatie  van  de  Franse
achterstand in soldijbetalingen, het eervol ontslag uit Franse dienst en de overgang naar het
Nederlands leger.

Hoofdstuk 1  Fysieke verzorging van de soldaat

Oorlog,  honger  en  koorts  zijn  de  drie  vijanden  van  de  mensheid  met  de  grootste
demografische en een psychologische impact.1217 Bijna niemand stond méér bloot aan deze
bedreigingen  dan  de  soldaat,  terwijl  voor  zijn  werk  een  stalen  conditie  geboden  was.
Daarvoor waren goede kleding, uitrusting, voeding en de huisvesting in garnizoen en te
velde nodig.1218 

De  huisvesting  van  soldaten  in  kazernes  was  in  vergelijking  met  onze  tijd  hoogst
gebrekkig, maar dat gold ook voor die van de arme burgers van destijds. In tegenstelling
tot de huisvesting van burgers was die van militairen anno 1806 bovendien al wél een
overheidstaak. De huisvesting van militairen en de daaraan verbonden voorschriften liepen
daarmee meer dan een eeuw voor op die van de burgers.1219 

Ook wat betreft de gezondheidszorg liep het leger voorop. Professor Brugmans zette in
1795 een militair-geneeskundige dienst voor militairen op, het 'Bureau van Gezondheid
over de Armee en de Hospitalen der Bataafsche Republiek'. Deze dienst was in het hele
land werkzaam voor militairen. Plaatselijke officieren hielden in de garnizoenssteden de
gezondheidskundige aspecten van huisvesting, hygiëne en zorg nauwgezet in de gaten en,
wanneer  verbeteringen  nodig  waren,  werden  gemeentebesturen  onder  druk  gezet  en
maatregelen genomen.

1217 Van Damme en van Lerberghe 2000, 511-514.
1218 Over kleding en uitrusting zijn veel boeken geschreven, waarin naast tekstuele informatie een keur aan 

afbeeldingen zijn opgenomen. In deel III zijn enkele afbeeldingen van de lichte infanterie opgenomen.
1219  Woningwet 1901; Woud 2010, 9. Koning Willem III vroeg in 1853 aan het Koninklijk Instituut van 

Ingenieurs een rapportage omtrent de vereisten en inrichting van arbeiderswoningen om de elementen te 
trotseren en buiten te sluiten. Ook hygiënische aspecten als watervoorziening, luchtverversing, en de 
afvoer van urine en ontlasting werden beschreven. Ondanks toenemende druk op Kamerleden dat zij 
initiatief in dit soort zaken behoorden te nemen, zou het nog 50 jaar duren tot in 1901 de Woningwet werd
aangenomen, die in 1902 in werking trad. Maar toen was de slechte huisvesting dan ook helemaal uit de 
hand gelopen en woonden van de vijf miljoen Nederlanders rond de twee miljoen in sloppen en stegen in 
steden; Molhuyzen 1918: 1468, 1469. In 1854 diende Kamerlid Mr. W. Wintgens een 
initiatiefwetsvoorstel in teneinde plaatselijke raden van gezondheid in te stellen die de bevoegdheid 
kregen om huiseigenaren tot verbetering van de vele krotten te dwingen. Wintgens nam zijn 
initiatiefwetsvoorstel weliswaar in, maar de Armenwet werd wel aangenomen in 1854. 
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Verzorging van de soldaten in garnizoen- en depotplaatsen en in hospitalen

Een groot deel van de uitstroom bij het regiment bestond uit afgekeurde en vooral ook aan
ziektes  overleden  soldaten.  Voor  onderzoek  naar  aandoeningen  die  soldaten  noodlottig
werden  is  het  nodig  de  ziektebeschrijvingen  van  200  jaar  geleden  te  vertalen  in
hedendaagse begrippen. Verder is de organisatie van de militaire gezondheidszorg in het
algemeen van belang en in het bijzonder bij het regiment: de opzet van hospitalen te velde
in de periode 1806-1810, het verblijf van jagers in hospitalen zoals te Deventer, Zutphen en
Doesburg, de malaria die het regiment velde in de tweede helft van 1808 en de medische
omstandigheden tijdens de blokkade van Hamburg.

Tegen het einde van de achttiende eeuw waren er grote verschillen van inzicht over
ziektes  en  hun  ontstaan.  Felle  discussies  werden  gevoerd  of  ziektes  besmettelijk,
contagieus,  of  infectueus,  miasmatisch, waren.  Bij  de  eerste  was  er  een  aanwijsbaar
contagium, een van mens tot mens overdraagbare smetstof. Een miasmatische aandoening
daarentegen werd veroorzaakt door een 'algemeenen gesteldheid der dampingslucht'.1220 In
het  veld  van  deze  discussies  speelde  Sebald  Justinus  Brugmans  (1763-1819)  een
prominente rol. Geboren te Franeker in 1763 trad Brugmans aanvankelijk in de voetsporen
van zijn vader door wijsbegeerte te studeren. Na zijn promotie in 1783 ging hij echter ook
nog geneeskunde studeren en werd hij  achtereenvolgens hoogleraar in de natuurkunde,
wiskunde, astronomie en metafysica in Franeker (oktober 1785) en daarna in Leiden in de
botanie (1786), geneeskunde (1791, met een oratie over de vorming van pus) en in de
chemie (1795). Deze indrukwekkende rugzak vol kennis en inzicht stond hem ten dienste
vanaf  het  moment  dat  hij  in  de  herfst  van  1794 op eigen  initiatief  de  wereld  van de
militaire gezondheidszorg betrad door het 'Pesthuis' te Leiden geschikt te maken voor de
opvang van achtergelaten gewonde Engels/Hannoveraanse soldaten.1221

Brugmans was in 1795 betrokken bij het opzetten van een plan voor een 'Geneeskundig
bestuur'.  De  medische  wetenschap  had  onder  Boerhave  weliswaar  een  enorme  impuls
gekregen, maar dat had niet geleid tot de opzet van een degelijke landelijke organisatie van
de militaire gezondheidszorg in de loop van de achttiende eeuw.1222 Brugmans zorgde voor
een structuur van gezondheidsofficieren, bestaande uit chirurgijns-major en chirurgijns 2e
en 3e klasse. De instructies voor de officieren van gezondheid werden op 20 mei 1795
vastgelegd en vervolgens namen de werkzaamheden van het 'Bureau van Gezondheid over
de Armee en de Hospitalen der Bataafsche Republiek' een aanvang.1223 

Lodewijk Napoleon trof bij zijn aantreden in 1806 een goed georganiseerde militair-
geneeskundige dienst aan en verzocht Brugmans, die er ondertussen al elf jaar de scepter
zwaaide, dan ook meteen dit te blijven leiden.1224 Nadat hij zich verzekerd had van een
kring van deskundigen, zocht Brugmans passende kazernes en hospitalen voor de soldaten.
Daarbij poogde hij de omstandigheden in de hospitalen en de persoonlijke hygiëne van

1220 Van Heiningen 2003, 216-233;  Van Heiningen 2010, 8,9, 107-143.
1221 Van Heiningen 2003, 216-233;  Van Heiningen 2010, 8,9, 107-143. Vader Antonius Brugmans (1732-

1789) was hoogleraar wijsbegeerte, wiskunde, natuurkunde en astronomie.
1222 Lindeboom 2008, 138. Na de dood van Herman Boerhave in 1738 zakte het klinisch medisch onderwijs 

in Leiden een tijd in. Door bezuinigingen bij het leger verslechterde de medische zorg voor militairen. In 
de grote steden, werden militairen opgevangen in de gasthuizen. Daarnaast waren er gelegenheids- en 
structurele garnizoenshospitalen. Ziekenzorg werd uitbesteed aan aannemers. Notermans 2012, 17; 
Hospitalen maakten deel uit van een politiek, in heel Europa gebruikt als bijdrage ter bestrijding van de 
armoede. Buursma 2009, 218. In de 18e eeuw was er in Europa een tendens tot ont-hospitaliseren ten 
gunste van thuiszorg. Ze werden gezien als 'een haard des doods'. Geringe opnamecapaciteit, te hoge 
toelatingseisen, voortdurende wanorde door komende en gaande patiënten, slecht medisch toezicht en 
economisch van geen belang omdat de geboden hulp de armoede niet terugdrong, eerder het risico van 
toename en verlenging van ziekten inclusief besmettingsgevaar in zich droeg.

1223 Van Heiningen 2003, 218.
1224 Van Heiningen 2010, 107-143.
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officieren en soldaten op een hoger plan te brengen. Het Leidse militaire hospitaal werd
vanaf  eind 1806 het  'Groot  Militair  Hospitaal van Instructie'.1225 Brugmans liet  koning
Lodewijk weten dat de Nederlandse soldaat goedkoper was dan de Franse, maar dat de
Franse militaire hospitalen veel geschikter, moderner en luxer waren dan de oude vervallen
Nederlandse hospitalen.  Hij pleitte er  daarom voor om de hele militaire medische zorg
voor  zover  het  troepen  binnen  het  land  betrof,  onder  één  centrale  administratie  te
plaatsen.1226 Met  de  inlijving  bij  Frankrijk  medio  1810  werd  de  medische  en
administratieve  verantwoordelijkheid  naar  Frans  voorbeeld  ingevoerd,  uiteraard  niet  op
verzoek van Brugmans, maar op last van Napoleon.

Een militair ziekenhuis viel tijdens de Bataafse Republiek onder de directie van een
'chirurgijn-major', die bijgestaan werd door  '-aides' en '-élèves'  en zo was de organisatie
nog steeds toen Lodewijk Napoleon in 1806 op de Nederlandse troon gezet werd. Deze staf
was  verantwoordelijk  voor  de  medische  zorg  van  militairen  in  de  garnizoenssteden.
Daarnaast waren er een chirurgijn-major en chirurgijn-aides bij het regiment. Om beter in
de vacatures te kunnen voorzien,  werd de betaling voor chirurgijns verhoogd waardoor
zich veel gegadigden meldden voor deze functies. Te velde had elk regiment zijn eigen
medische begeleiding.1227 

Nadat de Nederlandse divisie van generaal Dumonceau eind 1806 in het noorden van
Duitsland was aangekomen, had zij de beschikking over militaire hospitalen te Hamburg,
Lüneburg  en  Bremen.  Zo  lang  er  niet  veel  zieken  waren  bij  de  divisie  voldeden  deze
ziekenhuizen op zich goed, maar toen veel soldaten tegelijk ziek werden niet meer.1228 Eind
augustus 1807 groeide het aantal zieken bij de divisie snel. Teneinde chaos bij de hospitalen te
voorkomen, ging er een order uit naar de commanderende officieren van de regimenten om 24
uur van tevoren bekend te maken dat er een aantal zieken aankwam, zodat de hospitalen enige
tijd hadden zich voor te bereiden. Een zieke soldaat kwam eerst in aanmerking voor opname
in een ziekenhuis wanneer hij van de regimentsarts een bij wet voorgeschreven biljet kreeg.
Daarmee  was  het  de  zieke  gepermitteerd  om naar  het  aangewezen  hospitaal  te  reizen,
afhankelijk van zijn conditie alleen of onder begeleiding.1229

Dumonceau zag de drie vaste hospitalen in de grote steden niet als een erg goede oplossing
voor de Nederlandse zieke militairen. Door de troepenverplaatsingen lagen deze hospitalen
vaak op grote afstand, wat met name tijdens de herfst en winter ongewenst was. Beter zou het
de afstand te verkorten tot een à twee uur gaans. Voor de jagers en de soldaten van het 2e en
4e regiment linie-infanterie stelde Dumonceau in december 1807 vast dat het absurd was om
zieken gedurende het winterseizoen over grote afstanden te verplaatsen. Bij voorkeur moesten
ruimtes ingericht worden in Oldenburg waar 1200 zieken konden worden opgevangen.1230

Uiteindelijk kwamen er uiteindelijk regimentshospitalen te Verden en te Butjadingen.
Vanaf augustus 1807 waren er steeds meer zieken bij de jagers gekomen, zelfs zó veel dat

generaal  Dumonceau  op  30  augustus  1807  order  gaf  binnen  enkele  dagen  een  militair
regimentshospitaal voor 200 zieke jagers te organiseren in Verden aan de Aller. Volgens hem
wist de magistraat vast wel een gelegenheid in Verden voor de opvang van 500 zieke jagers.
De magistraat van Verden wilde echter gevrijwaard blijven van een zo omvangrijk militair
hospitaal omdat de stad al zo veel geleden had door inkwartiering en de vele doortrekkende
troepen. Dumonceau erkende dat en troostte de magistraat op 9 september met de hoop dat
een hospitaal voor 50 zieken een mooi begin zou zijn en voorlopig genoeg. Het bleek een

1225 Van Heiningen 2010, 107, 108; Van Heiningen 2003, 218.
1226 Van Heiningen 2010, 125, brief van Brugmans aan koning Lodewijk 25 juli 1806.
1227 NL-HaNA, 2.01.15, stamboek, inv. nr. 308, off. gezondheid, personeel mil. hospitalen, 1795, 1808-1810.
1228 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 25, aan gen. Gratien 29 aug. 1807, dagorder 30 aug. 1807.
1229 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 4, ing. stukken 1807-1808, de medicine principal der Armée 

Genoux aan Dumonceau, Bremen 29, 30 aug. 1807; inv. nr. 25, Dumonceau aan Genoux 30 aug.1807.
1230 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 25, 1 dec. 1807, Dumonceau aan Regnault. 

272



schrale troost voor de magistraat want nauwelijks één week later liet Dumonceau aan hem en
aan de  medicin principal Genoux weten dat het hospitaal te Verden voor 50 zieke jagers
onvoldoende was omdat het aantal zieken dagelijks toenam. Hij achtte het vanzelfsprekend
dat het hospitaal meegroeide met de toename van het aantal zieke jagers, wat de magistraat er
ook van vond. Onder druk van een snel groeiend aantal zieke soldaten bij andere regimenten
moest tevens het hospitaal te Bremen uitgebreid worden. Het hospitaal te Verden werd op 4
oktober 1807 zodanig aangepast dat er 100 jagers waren opgenomen. Tevens zette Genoux
een klein divisiehospitaal op in Vechta.1231

Terwijl de capaciteit van de hospitalen te Bremen en Verden werd vergroot, ontving
Dumonceau al  op 26 september 1807 een volgend verzoek om een hospitaal.  Generaal
Chassé prefereerde een extra ziekenhuis te Nordenham op het schiereiland Butjadingen.1232

Met de verplaatsing van het 3e regiment jagers naar Butjadingen werd dit actueel. Hoge
huur en leveringen leverden soms problemen op, zoals Dumonceau op 27 december 1807
aan Crass liet weten. Overleg tussen Dumonceau en de hertogelijke Oldenburgse kamer
voorkwam dit. Toen de levering van bedden vertraging opliep, stelde Dumonceau dat de
leveringen op tijd moesten worden voldaan anders zouden alle kosten op de leverancier
verhaald worden. In de tweede helft van januari 1808 liet kolonel Vézier aan Dumonceau
weten dat het hospitaal te Nordenham onder een goede directie geplaatst moest worden want
de administratie, de inrichting en de verdere voorzieningen bleven achter bij de behoefte,
terwijl het belang van het hospitaal voor de jagers steeds meer toenam.1233

In  maart  1808  werd  bekend  dat  de  jagers  naar  Nederland  zouden  terugkeren.  De
transportabele zieken werden naar Nederland gestuurd en de ernstig zieken achtergelaten,
onder andere in het militair ziekenhuis te Nordenham.1234 Het marsreglement verleende in
Nederland aan zieken een vrij transport wanneer zij zich niet zelfstandig van het garnizoen
naar  het  hospitaal  konden begeven.  Veerschuiten,  beurtschepen  en  postwagens  waren de
middelen waarmee zij zich vrij konden verplaatsen. De voerlieden of schippers mochten de
zieken uitsluitend vervoeren wanneer deze voorzien waren van een geldig biljet.1235

Huisvesting van de soldaten

Drie soorten van kazernering werden onderscheiden: gebouwen van staatswege, idem van
gemeentewege en inkwartiering bij inwoners van een stad. In de militaire reglementen werden
eisen gesteld aan de gebouwen en hun voorzieningen. Deze eisen werden vaak niet gehaald,
zoals dat de kazernes  gebouwd moesten zijn op droge grond en dat er voldoende toevoer was
van goed water, zowel voor de keuken als de toiletten. Tenzij beschoten met hout mochten
zolders niet bewoond worden. In of nabij kazernes moesten verder, naast werkplaatsen voor
de geweermaker en magazijnen, aparte kamers aanwezig zijn om als gevangenis te dienen
voor de militaire politie. Verder moest er één kamer zijn voor de schurftigen en één kamer
voor soldaten met een geslachtsziekte, een verwonding of andere ziekte.
1231 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv 25, Bremen 4 okt. aan gen.-maj. Crass te Verden, 9 okt. 1807 aan de 

koning, Oldenburg 1 dec. 1807 'A Mr. le President du Senat de la ville de Bremen. Er waren te Verden wat
strubbelingen rond leveringen van wijn aan de zieken door de Oberamtmann, maar via de magistraat 
werd dat opgelost. Ook te Stade was een hospitaal opgezet. Met de troepenverplaatsingen naar de 
oostzijde van de Weser werden 50  zieken van diverse regimenten naar Bremen verplaatst.

1232 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 25, 30 aug. 1807 aan Genoux, Bremen 9 sept. 1807 aan de 
magistraat van Verden, Bremen 9 sept. 1807 aan Crass, Bremen 16 sept. 1807 aan Regnault, 16 sept. 1807 aan
Genoux, Bremen 18 sept. 1807 aan de magistraat van Verden, 26 sept. 1807 Chassé aan Dumonceau.

1233 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 26, Oldenburg 27 dec. 1807 aan generaal Crass te Absen, 
Oldenburg 30 jan.1808 aan Regnault, 30 jan. 1808, aan kolonel Vézier.

1234 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 26, 19 maart 1808, order van de dag. 
1235 Het Reglement zoals vastgesteld door de MvO op 16 jan. 1809, waarin was opgenomen de herziening van 

het Reglement op de Kasernering van 11 juli 1807. Zie ook bijlage IV.5 over militairen hospitalen.
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In één bed sliepen twee soldaten. Ze werden gemaakt van droog dennenhout. De afstand
tussen de bedden moest anderhalve Rijnlandse voet bedragen (iets minder dan een halve
meter). Waar de kamers minder dan tien voet (3,10 meter) hoog waren, moest de tussenruimte
groter worden. De fournituren voor ieder bed bestonden uit een houten krib, een matras, een
hoofdkussen,  een strozak, twee lakens, twee dekens in de winter, een gedurende de zomer,
een tweede paar lakens om af te wisselen. 

De matrassen en het hoofdkussen werden vervaardigd van goed en dicht grijs  linnen,
gevuld met gekruld paardenhaar en omgeven met goed gekaarde wol. Matras en hoofdkussen
moesten samen veertig Amsterdamse ponden (20 kilo) wegen, waarvan acht ponden wol. De
matrassen  moesten  regelmatig  worden  uitgeklopt,  de  wol  opnieuw  opgekamd,  het
paardenhaar uitgeplozen en zelfs opnieuw opgekookt. De strozak moest net zo groot zijn als
de matras, nl. zes voeten lang, drie voeten en tien duimen breed. Het stro werd tweemaal per
jaar  met  dertig  ponden  per  zak  vervangen,  op  30  juni  en  31  december.  Het  was  de
verantwoordelijkheid van de 'Chefs de chambrées´  om er nauwkeurig op na te zien dat het
stro uit de strozakken niet gebruikt werd om het vuur aan te steken of de ketels schoon te
poetsen. De beddenlakens waren van Vlaams linnen, zeven voeten lang en breed vijf voeten
en twee duimen. Van 1 juni tot 1 oktober werd een deken weggenomen, de slechtste en
lichtste. Alle dekens werden 's zomers gewassen. Beddenlakens werden gedurende de winter
eens per maand gewassen, in de zomer elke twintig dagen. Inkomende troepen moesten altijd
schone lakens krijgen. De soldaten die aan schurft of een geslachtsziekte leden, kregen een
halve  fourniture  meer,  bestaande  uit  een  strozak,  een  hoofdkussen  en  een  oude  deken
gedurende de zomer. De mannen met geslachtsziekte kregen bovendien nog twee extra lakens
die nooit voor gezonde soldaten gebruikt mochten worden.

Aan het hoofdeinde en boven ieder bed werd een kapstok gemaakt voor de ransels en de
kledingstukken van de beide militairen die het bed bezetten. Ter weerszijde van de kapstok
waren twee pennen voor patroontas en sabel en twee spijkers voor de schoenen. Voor de
geweren werden wapenrekken geplaatst, er waren tafels en banken om aan te eten en planken
voor het  brood. De troepen moesten zich zelf  van  'marmiten' – ketels  – en keukengerei
voorzien. Iedere compagnie kreeg één stevige emmer met ijzeren hoepels en hengsel. De
beide wasvrouwen van elk korps kregen één kamer toebedeeld waarin ze moesten leven én
werken. Gedurende de winter moest er in iedere ruimte een kachel geplaatst worden, voorzien
van pijpen en een bak. Bij de kachel werden geleverd twee vuurtangen, een schop, een pook
en een asbak. Schoorstenen werden 's winters één maal per maand geveegd terwijl de soldaten
wekelijks de pijpen van binnen moesten vegen. 

De  ´chefs der chambrées´ zagen er streng op toe dat soldaten niet op hun bed gingen
liggen met  hun schoenen of  laarzen nog aan. Kleren  moesten  buiten worden uitgeklopt.
Wapens mochten niet op het bed worden schoongemaakt en lakens waren niet bedoeld om er
gordijnen  van te  maken.  Brood en  turven  mochten  niet  in  lakens  en  dekens  uitgedeeld
worden.  Het  uitkloppen  van  de  dekens  vond  eens  per  week  plaats  met  zwepen  of
wilgenteentjes, maar niet met de laadstokken. De kamers werden gelucht na het opstaan, om
elf uur, na de soep en om vijf uur 's middags. Tegen stank in de kamers hielp het branden van
jeneverbessen. De muren, de kribben, de banken, de kapstokken en de wapenrekken werden
dagelijks schoongemaakt. Aan beide zijden van de trap in de kazerne was een houten pisbak
met  ijzeren  hoepels  geplaatst.  Deze  pisbakken  moesten  onberispelijk  schoon  gehouden
worden. Diegenen die uit onachtzaamheid of opzettelijk de bakken en omgeving vervuilden,
werden gestraft met een dag schoonmaken.

De steden ontvingen voor  iedere soldaat  twaalf  penningen per  dag  voor  logement  en
fournitures. Bij inkwartiering werd een klassenstelsel gehanteerd. De achtste en tevens laagste
klasse  was  die  van  de  soldaten.  Het  reglement  beschrijft  omstandig  aantal,  grootte  en
inrichting van de kamers voor de officieren en onderofficieren. De fournituren voor de soldaat
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(per twee) waren vergelijkbaar met de fournituren in de kazernes. Geen officier of soldaat
mocht meer vorderen dan in het reglement omschreven was, maar dat ging lang niet altijd
goed. Zo waren er september 1806 te Deventer klachten over huzaren van het 3e regiment. Zij
waren niet  tevreden over  het  voedsel  dat  zij  in  hun kosthuis  kregen en gingen over  tot
afpersingen  van  voedsel  en  drank  onder  vergaande  dreigementen.  Sommige  burgers
ontvluchtten hun huis om aan de woede van de huzaren te ontkomen. De kolonel van de
huzaren  bleek  bij  aankomst  geen  brood  en  vlees  uitgedeeld  te  hebben.  Majoor  Noot,
commandant  van  het  depot  van  het  3e  regiment  jagers  en  garnizoenscommandant  van
Deventer, wees in het voorjaar van 1808 op vergelijkbaar gedrag van onder andere jagers,
omdat  ze in  Duitsland gewend waren te nemen wat ze wilden hebben.1236 Dit  soort  van
hogerhand gelegaliseerde tuchteloosheid ten nadele van de burgerbevolking werd niet voor
de krijgsraad gebracht. Het is zelfs maar de vraag of het binnen het regiment werd bestraft.

Wanneer de soldaten in een stad kwamen, kregen zij een biljet per twee soldaten waarop
aangegeven het huisnummer, naam van de bewoner, de straat, rang en het aantal militairen dat
per woning gehuisvest zou worden.  De burgers mochten niet hun voorkeur kenbaar maken
voor  officieren.  Zij  kregen  de  twaalf  penningen per  dag  per  man  betaald,  behalve  voor
doortrekkende troepen die korter dan twee nachten in de stad bleven. Dan kregen ze niks. 

Van  medio  1806  tot  september  1808  verbleef  een  detachement  jagers  op  fort
Geldersoord bij Westervoort. In deel I is al beschreven dat de afwezigheid van een kanon
in het fort symptomatisch was voor de staat van het fort, maar dat was niet het enige waar
het aan schortte.  De jagers waren gehuisvest  in een kazerne waar aan het  ene eind de
commandant  woonde  en  aan  het  andere  eind  de  officieren  waren  ondergebracht.
Onderofficieren en jagers hadden de beschikking over  24 vertrekken,  waarvan de helft
boven was, waarbij elk vertrek een dubbel raam had. In één van de vertrekken was een
oven. De bovenvertrekken hadden elk een trap met een buitendeur, behalve de twee kamers
boven de oven, die samen één trap hadden en geen 'haardstede'. Alle andere kamers hadden
een  eigen  haardstede.  Bij  gebrek  aan  geld  werden  de  schoorstenen  niet  geveegd,  de
haarden  waren  dan  ook  brandgevaarlijk.  Er  was  geen  brandspuit,  noch  waren  er
brandemmers  en  brandhaken.  Bij  de  haardsteden  ontbraken  veel  vuurtangen  en
haardschoppen. In elke kamer konden vier tot zes jagers gehuisvest worden. Veel tafels en
banken waren defect  en om tafels  via  de smalle  trappen naar  bovenkamers  te  krijgen,
moesten ze smaller gezaagd worden. De watervoorziening was gelukkig goed dank zij een
buitenpomp,  een  put  en  een  gracht.1237 Er  was  geen  arsenaal  voor  gereedschappen  en
wapens. Schoppen, bijlen en staken om de grachten ijsvrij te houden en bijten te hakken,
moesten uit het Arnhemse arsenaal gehaald worden. Het kruitarsenaal bestond uit een niet-
geventileerd gewelfd magazijn, dat na de laatste overstroming nog steeds vochtig was. 

Brood voor de jagers werd tweewekelijks geleverd vanuit Arnhem. Na vele afkeuringen
was het medio 1808 eindelijk van redelijke kwaliteit. Eind juli 1808 verbleef een kleine
compagnie jagers in het fort. Zij kregen slecht te eten. Levensmiddelen werden in Arnhem
gekocht en op  karren getransporteerd naar het bij slecht weer moeilijk bereikbare fort.
Liever haalden de jagers tweewekelijks levensmiddelen uit het naburige Westervoort, maar
daar kwam geen toestemming voor van de minister. Er was geen magazijn om vlees in de
winter koel te houden of aardappels tijdens de winter vorstvrij op te slaan. Een magazijn
voor  turven  en  kaarsen  voor  de  wachten  was  in  een  naburige  boerenwoning,  vandaar
werden ze opgeslagen in een van de kamers in de kazerne.

In de kazerne was ruimte voor 132 man, maar er waren slechts 50 tweepersoons kribben
en  daarvan  voldeden  de  afmetingen  niet  aan  het  reglement.  Beddengoed  werd  niet

1236 SD, Archief Franse Tijd' , inv. nrs. 27 en 34, notulen B & W 1808, incl. inkomende en uitgaande stukken  
1237 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nrs. 1045, 1046, brieven juli, aug., sept. 1808, Geldersoord 5 april, 31

juli 1808.
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opgeslagen in het fort, maar kwam bij elke personele verandering  uit Arnhem. Daardoor
sliepen  jagers  dikwijls  op  tijdens  een  transport  natgeregend  beddengoed.  Tijdens
hoogwater, ijsgang en onbegaanbare wegen was levering aan het fort onmogelijk.

Geweerrekken,  broodplanken,  kapstokken,  strozakken  en  pisbakken  ontbraken.  De
onbeschoten daken tochtten en lekten,  het gebouw was erg vochtig.  Langs de kozijnen
lekte het ook en de muren waren zó vochtig dat de geweren er bij gebrek aan rekken niet
tegenaan gezet konden worden. Het lood van de ramen was zo slecht dat de ruitjes er uit
zakten. Er was geen speciale ruimte voor zieke jagers en eenpersoons kribben voor zieken
ontbraken. Ook was er geen provoosthuis of zelfs maar één gevangenenkamer. Van de zes
schildwachthuisjes waren er drie kapot en de andere drie zo laag dat een jager er niet
anders  dan  blootshoofds  kon  staan.  De  barrière  moest  verbeterd  worden  met  500
palissaden.  Vanwege  de  slechte  leefomstandigheden besloot  de  minister  op  3  augustus
1808 om het garnizoen op fort Geldersoord op te heffen. Er verbleven op dat moment 31
jagers in het fort.1238 

Dit aftandse fort was misschien wel een dieptepunt, maar elders was het vaak niet heel
veel beter. Toen vier compagnieën van het 4e bataljon in februari 1811 werden ondergebracht
in de kazerne te  Zwolle,  was verblijf  in  de kazerne nagenoeg onmogelijk  vanwege  des
Punaises innombrables, ontelbare wandluizen die de vloeren en zolderingen bevolkten. Het
gemeentebestuur werd gesommeerd direct intensief te beroken tot de punaises weg waren.1239

Brugmans gaf de regimenten bij voortduring aanbevelingen. Naar aanleiding van de vele
zieke soldaten in Zeeland in oktober 1809 wilde hij dat er bij de huisvesting van de soldaten
goed  op  gelet  werd  of  de  ruimtes  wel  voldoende  geventileerd  konden  worden,  want
stilstaande lucht was slecht voor de soldaten. De lucht buiten was ook ongezond, vooral ´s
nachts: reden om de wachthuizen met stro te bedekken en verder moest er vuur voor de
nachtwachten zijn. Vanwege vochtige koude was het verboden dat de soldaten gingen zitten
of liggen op de grond in de vrije lucht. De kapotjassen mochten niet worden afgelegd en
vochtige kleren moesten zo snel mogelijk gedroogd worden. De kwaliteit van voedsel en
drinken moest van Brugmans steeds goed gecontroleerd worden en voedsel diende altijd in
overdekte wagens vervoerd te worden en vlees diende na het slachten niet te snel worden
uitgedeeld.  Voor  een  goede spijsvertering  moesten  de  soldaten  een  dubbel  vleesrantsoen
krijgen evenals een dubbele jenever met bitter tinctuur, 's morgens vroeg of 's avonds bij de
nachtdiensten, als preventieve maatregel. Het nuttigen van rauwe appelen, peren en pruimen
werd verboden. De waren van de marketentsters dienden goed en regelmatig gecontroleerd te
worden.  Brugmans  beschouwde  het  drinkwater  in  Zeeland  als  zeer  nadelig  voor  de
gezondheid van de soldaten. Drinkwater moest aangevoerd worden van elders en indien dat
niet mogelijk was dan moest het Zeeuwse water gezuiverd worden door het te koken.1240

Per 7 september 1809 werd voorgeschreven dat de soldaten jenever met bittertinctuur en
een halve fles wijn de man de dag kregen, maar zo algemeen gesteld dat het leidde tot een
veel te royale uitdeling van drank. Deze order werd per 11 september genuanceerd: bittere
jenever  moest  alleen  beschikbaar  zijn  voor  de  troepen  te  Delfzijl,  Den  Helder,  Zuid-
Beveland en de andere Zeeuwse eilanden.1241

Het  aantal  zieken  in  het  leger  werd  per  maand  bijgehouden.  Dumonceau  vond
bijvoorbeeld het aantal zieken in het najaar van 1809 nogal meevallen: In oktober waren 799
manschappen ziek geworden, maar nadat één officier en 595 manschappen waren hersteld,
was de sterkte maar verminderd met 5 officieren en 204 manschappen. Niet vermeld werd

1238 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nrs. 1045, 1046, brieven juli-sept. 1808, Geldersoord 5 april, 31 juli, 
6 en 20 aug. 1808.

1239 HCO, inv. nr. 588, ing. brieven 1811-juni 1812, nr. 64, comm. van Oorlog De Lachapelle 11 feb. 1811.
1240 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 5, ingekomen stukken nr. 666.
1241 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 5, ing. stukken nr. 660 en 733. Vgl. Krayenhoff 1831, 141, 142,

6 en 7 sept. 1809.
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hoeveel zieken er nog waren.
Waren geen kazernes voorhanden dan was inkwartiering onvermijdelijk. Was dat op zich al

vervelend voor  de  burgerbevolking,  wanneer  het  leger  niet  goed zorgde voor  voldoende
voeding en slaapgelegenheid, waar de manschappen volgens de reglementen recht op hadden,
dan werd het pas echt vervelend.1242 Soldaten gingen dan naar behoefte zelf vorderen. In
Duitsland  werd  daar  door  de  officieren  niet  streng  tegen  opgetreden.  Toen  Varel  en
Kniphausen  (Oost-Friesland)  bij  het  koninkrijk  Holland  werden  gevoegd,  besteedde
Dumonceau daar in de dagorder van 10 december 1807 aandacht aan. Zonder onderscheid
van rang moesten militairen in Varel en Kniphausen direct ophouden met eisen stellen en
handelen volgens de reglementen en wetten die binnen de grenzen van het koninkrijk Holland
gebruikelijk waren. Met generaal van Guerike, commandant van het 11e arrondissement in
Oost Friesland, te Aurich, overlegde Dumonceau op 16 december wat nu precies het verschil
was met de oude situatie. De rekwisities moesten ophouden, terwijl het leger, om de soldaat
van  voeding,  huisvesting  en  transport  te  voorzien,  in  feite  niets  anders  deed  dan  bij
voortduring rekwireren.  Zo vorderden officieren vorderden soms ten onrechte wagens en
paarden. Dumonceau stelde op 17 december 1807 dan ook dat elke officier, die nog transport
op valse voorwendselen regelde, zich voor de krijgsraad zou moeten verantwoorden en dat de
kosten van hun soldij aan de ingezetenen zou worden uitbetaald. Uitsluitend voor transport
van bagage, artillerie en zieken mocht vervoer geregeld worden conform de reglementen.

Jagers die begin 1808 bij de boeren in het Oldenburgse waren ondergebracht, klaagden dat
zij niet behoorlijk werden gevoed terwijl het land 'vet en vruchtbaar' was en de oogsten het
afgelopen jaar goed waren geweest. Dumonceau bevestigde de slechte verzorging. Hij vond
de omgeving van Oldenburg 'ellendig'  en adviseerde de twee stuivers voor vivres niet  te
korten op de soldaat. Regnault deed de minister buiten Dumonceau om hetzelfde voorstel.1243

De kleding van de soldaten was na de veldtocht in het najaar van 1806 versleten en het was
niet eenvoudig nieuwe te krijgen. Lukte dat toch dan was zij vaak nog van slechte kwaliteit
ook. Bestelde laarzen en jassen werden bij verkeerde regimenten bezorgd. Zelfs de zwaar
bezette administratie te Bremen leverde geen goed werk want kleding die op 1 augustus 1807
geleverd moest zijn, was er medio september 1807 nog niet en dat met het koude seizoen voor
de deur en 'de naakten Staat' waarin de soldaten verkeerden. De minister informeerde op 16
oktober  1807 welke  kleding en  uitrustingsstukken onontbeerlijk  waren.  Een  maand later
waren eindelijk de rokken voor de jagers gereed, maar er was een speciale order van de
minister van Oorlog nodig om de kledingstukken van het depot te Deventer naar Duitsland te
vervoeren. Spoed was geboden want de oude kleding was te dun en volstrekt versleten.1244

De Duitse bevolking verbaasde zich er over dat de Nederlandse soldaten,  ondanks de
onrust  die  de  Engelsen  veroorzaakten,  de  vaak  slechte  huisvesting  en  voeding,  geld
verkwistend en overdreven op woensdag 2 september de verjaardag vierden van hun koning
Lodewijk, feitelijk hun buitenlandse bezetter. De regimenten ontvingen order om op die dag
in de kantonnementen een grote parade te houden zover de omstandigheden dat toelieten1245

Militaire hospitalen 

Overal waar het regiment kwam, liet het een spoor van zieke en vaak ook van overleden
soldaten  achter  zich.  De  opvang  van  zieke  soldaten  was  een  ware  nachtmerrie  voor
gemeenten die moesten zorgen voor het opzetten en onderhouden van militaire hospitalen.
Begrotingstechnisch konden zij de hoge kosten die daarmee gepaard gingen in een paar

1242 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 5, verslag 1 nov. 1809, Oldenburg 2 dec. 1807.
1243 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 5, verslag 2 feb. 1808; Boschma 1992, 80-84.
1244 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 5, brieven 16 sept., 16 okt. en 17 nov. 1807 aan MvO.
1245 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 5, order 25 aug. 1807.

277



jaar afschrijven wanneer het regiment maar lang genoeg in de stad bleef. In de praktijk
bleven  regimenten  echter  maar  kort  in  één  stad  en  ook  hun  depots  waren  aan
locatiewisselingen onderhevig. Verder werkte het systeem van uitgestelde betalingen dat de
staat hanteerde vlotte afbetalingen tegen en wanneer er eindelijk geld beschikbaar was,
werd de uitbetaling er van vertraagd door de inefficiënt werkende administratie van staat
en regiment. Ziedaar de onzekere factoren die gemeentebesturen er van weerhielden om
investeringen te doen in kazernes of in hospitalen voor de armee.1246

De steden werden geregeld overvallen door grote aantallen zieken die plotseling en in
korte tijd opgenomen moesten worden. Gebouwen waarin de gewenste aantallen zieken
konden  worden  opgenomen,  voldeden  doorgaans  niet  aan  de  medische  en
huisvestingseisen. Instructies voor de inrichting van hospitalen kwamen maar kort voordat
de eerste zieken arriveerden binnen. De chirurgijn die de gebouwen en inrichting moest
goedkeuren,  constateerde dan dikwijls  hoe gebrekkig alles was ingericht  en vervolgens
regende het klachten bij de minister van Oorlog over het hospitaal. Moest een hospitaal
worden uitgebreid dan begon het gemeentebestuur te klagen over de geldtekorten of vroeg
het zich af of één bataljon wel zoveel zieken kon hebben. Ook voerde men soms aan dat
zo'n uitbreiding ten koste van de opname van militairen van andere eenheden ging. Een
andere keer probeerde men weer de zieke militairen zo snel mogelijk naar andere steden te
dirigeren die beter voorzien zouden zijn. Een voorbeeld is Deventer waar de burgemeester
in de loop van 1808 het vermoeden kreeg dat er te Doesburg een regimentshospitaal was
opgezet omdat het depot van Deventer naar Doesburg was verplaatst in het voorjaar van
1808. Vanaf dat moment werd volgens hem Deventer onevenredig belast. De zieke jagers
uit Deventer moesten dan ook maar naar Doesburg, aldus de burgemeester.  Alle klachten
ten spijt werd schoorvoetend een deel van het Deventer weeshuis afgescheiden en ingericht
als tweede militair ziekenhuis naast het rijkshospitaal in de Molenstraat.1247

Wanneer zieke jagers vertrokken en de tijdelijke hospitalen konden worden opgeheven,
zagen  de  steden  zich  geconfronteerd  met  de  financiële  afwikkeling:  rekeningen  voor
leveringen van matrassen, hoofdkussens, dekens en lakens, linnen, wol, rogge, paardenbonen,
boter,  turf,  varkens-  en rundvlees,  vaten bier  stonden dan in  de regel  nog open, hoewel
gemeentebesturen de kosten hadden voorgeschoten.1248 Bijkomend probleem was dat de Raad
van Administratie van het regiment de regels kende, maar kosten bewust probeerde af te
schuiven op de gemeente.1249 

Tegenover de kosten voor huisvesting en verzorging stonden compensaties, maar lang niet
alle  onkosten  werden  vergoed.  Gardeofficieren,  voorzien  van  orders  of  brieven  van  een

1246 Het volgende berust op onderzoek naar de hospitalen van de vestingsteden Deventer, Zutphen en 
Doesburg na de terugkeer van de drie bataljons jagers uit Duitsland in het voorjaar van 1808. Voorts die 
van Cadzand, Brussel, Gent en Bergen op Zoom in 1808 en van het Kamp bij Naarden en te Bergen op 
Zoom in 1809. Zieke jagers verbleven in 1810 – 1812 in hospitalen te Groningen, Givet, Maagdenburg en
Stettin. Hier is de samenvatting van mijn bevindingen voor dee plaatsen opgenomen, in bijlage IV.5 is de 
situatie per vestingstad uitgebreider beschreven. Jagers werden niet alleen in deze grotere vestingen 
opgenomen maar ook in de steden onderweg. De soldaten die onderweg werden opgenomen zijn deels 
achterhaald aan de hand van overlijdensaktes.

1247 SD,  ID 0692 Stad Deventer, Franse Tijd, inv. nrs. 27, 34, B & W 1808, inkomende en uitgaande stukken. 
Het hospitaal aan de Molenstraat fungeerde al vanaf 1472 tot het 1884 naar het Singel verplaatst werd. Zie 
ook bijlage IV.5 betreffende militaire hospitalen.

1248 SD, ID 0692 Stad Deventer, Franse tijd,: inv. Geertruiden Gasthuis 1478-1914 nr. 27: uitgeleende goederen 
mil.hosp.; notulen Magistraat 1806-1808, inv. nrs. 19 en 20, alsmede brieven aan het stedelijk bestuur 1806-
1808, inv. nrs. 50 en 51, burgemeester van Deventer aan luitenant-kolonel Rens te Zutphen 20 juli 1808. 
Medio augustus werd een minnelijke schikking getroffen tussen de Commissie der Kasernering en kapitein 
Montanus over de karrevrachten ten bedrage van f 529,-- en de vermiste matrassen, dekens, lakens en 
gebroken beddenkoetsen ten bedrage van f 371,--.

1249 SD, ID 0692 Stad Deventer, periode Franse tijd. Notulen van de Magistraat 1806-1808, inv. nrs. 19 en 20, 
brieven aan het stedelijk bestuur 1806-1808, inv. nrs. 50 en 51, geneeskundig bureau 27 maart 1809.
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generaal, kregen vaak kosteloos karren en paarden, evenals een groep vrouwen van militairen
op doorreis.1250

Niet  alleen  gemeentebesturen,  ook  individuele  burgers  klaagden  veelvuldig  over  de
militaire ziekenhuizen. Met het naderen van het zomerseizoen nam de kans op besmettelijke
ziektes immers snel toe, vandaar dat de burgemeester de klachten van de ingezetenen serieus
nam, ze verzamelde en de minister van Oorlog er van op de hoogte stelde.1251 Burgers hadden
vaak ook reden tot klagen, zoals in Zutphen, waar het gebouw in de Waterstraat helemaal niet
geschikt was als hospitaal. Hoogstens 100 zieken konden er tijdelijk en provisorisch worden
opgevangen. De luchtverversing was onvoldoende en achter het gebouw was een open plaats
waar de lijken,  'de cadavers' van de overleden jagers werden neergelegd en geopend voor
sectie.1252 Op  dezelfde  binnenplaats  werd  bovendien  alles  gedumpt  wat  gereinigd  moest
worden en geloosd. Het gevolg was een ondraaglijke stank.

De medische officieren keurden de hospitalen bij ingebruikname, maar ook tussentijds en
troffen vaak veel gebreken aan. De ventilatie voor de ziekenkamers deugde niet en secties op
overleden soldaten vonden plaats in de open lucht zoals we zagen. Secreten mochten geen
stank veroorzaken in de ziekenkamers en de kazernes en stonden daarom apart buiten de
gebouwen. Deze werden slecht gereinigd en afvoeren waren niet aanwezig of functioneerden
onvoldoende. Het gevolg was nog meer stank die zich over de wijk en soms over de stad
verspreidde. Overleden soldaten werden op de bestaande kerkhoven begraven.1253

Er schortte ook veel aan de inrichting van de hospitalen door het niet naleven van de
voorschriften. Matrassen werden van paardenhaar gemaakt in plaats van het voorgeschreven
koeienhaar. Strozakken en lakens waren vaak niet van de voorgeschreven afmetingen, evenals
de kribben die bovendien vaak kapot waren. Muurketels met pompen ontbraken.

Preventie van schurft had wel de aandacht, maar de bestrijding ervan verliep moeizaam.
De  soldaten  werden  frequent  gecontroleerd  op  schurft,  een  zeer  besmettelijke
huidaandoening. Bij samenleven op een klein oppervlak en via beddengoed verspreidde de
schurftmijt zich makkelijk. Op zich is de ziekte niet zo ernstig, maar de uitwerpselen van de
vrouwtjesmijt  veroorzaken  een  allergische  reactie  die,  met  name  's  nachts,  voor  een
ondraaglijke jeuk zorgt. Regelmatig gaf het geneeskundig bureau voorlichting om de schurft
uit te roeien, zoals in het najaar van 1808. Alle soldaten in garnizoenen moesten onderzocht
worden en, indien zij besmet waren, of zij 'op halve fournitures' sliepen en hoe de staat van de
kazernes  en  fournituren  was.1254 Besmette  soldaten  mochten  alleen  gereinigde  matrassen
gebruiken, of – in het werfdepot en in passantenhuizen – in plaats van  matrassen strozakken
gevuld met haksel. 

Matrassen mochten niet met veren gevuld worden, zoals te Bergen op Zoom waar  'de
onreijnheid van deze bedden […] alle verbeelding te boven'  ging. Rekruten, verlofgangers,
buitenlandse militairen, gehuwde militairen, militaire vrouwen en kinderen moesten bij hun
komst bij hun regiment door de officier van gezondheid onderzocht worden. Zieke soldaten
moesten  apart  gehuisvest  worden.  Soldaten  mochten  van  hun  slaapkameraad  niet  de
monteringsstukken lenen. De kribben moesten 16 duimen boven de grond zijn geplaatst. 

Controles moesten desnoods door de militaire politie worden uitgevoerd. De kosten van de
1250 Verder helpen (wat gelijk stond aan: zo snel mogelijk de gemeentegrens over en niet terug komen svp) 

was altijd nog goedkoper voor gemeente en diaconieën dan wanneer vrouwen van militairen met hun 
kinderen in een gemeente bleven want dan vielen zij tot de armenzorg binnen die gemeente. Buursma 
2009, 191-206. 

1251 Verslag van de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 juni 1808
1252 De reden voor sectie van overleden jagers en of dit een standaard procedure was, is niet duidelijk.
1253 SZ, OA Zutphen, DTB archiefnummer 403, inv. nr. 1895, Register der gestorvene en begravene lijken 

binnen de stad Zutphen in de Groote en Broederen Kerken en onderhavige kerken, begonnen met den 
Jaare 1805-1811. 14 mei 1808, nr.14 Casper, jager, 2e bataljon 3e regiment, leeftijd 24 jaar; 16 mei 1808, 
nr.16 J. van der Vliet, jager, 36 jaar oud, beiden begraven op het Grote Kerkhof te Zutphen.

1254 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1244, brieven MvO 17 aug., 23 sept., 14 nov. 1808.
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campagne waren beperkt, de officieren van gezondheid waren immers al in dienst van het
land en hoefden niet extra betaald te worden. Matrassen liepen geen schade op door het
beroken en matrassen en peluwen die lang in gebruik waren moesten volgens het Reglement
toch vervangen worden. Alle kleding moest gedesinfecteerd worden.

In het  hele  land moesten de maatregelen tussen 15 augustus  en eind september 1808
ingevoerd worden. Besmettingen dienden bij de commandant van het regiment gemeld te
worden.  Omdat  'de  smetstof'  niet  alleen  door  direct  contact  van  mens  tot  mens  werd
overgebracht, maar ook via kleding, fournituren, leer, hout en andere stoffen, moest alles
gedesinfecteerd worden met water, zeep, potas en kalk. Kazernes, wachthuizen, provoosten,
linnen  tenten  en  kampementsbenodigdheden  werden  intensief  gereinigd.  Gedurende  de
schurftcampagne  moesten  de  mannen  steeds  hetzelfde  slaapmaatje  houden  en  niet
onverschillig door elkaar gaan liggen. Kennelijk was het geen gewoonte altijd bij dezelfde in
bed te slapen. De mannen met schurft moesten een apart toilet gebruiken en in aparte ruimten
slapen in eenpersoons kribben.1255 Gedurende de campagne moesten alle  soldaten en de
ruimtes die zij  gebruikten dagelijks gecontroleerd worden. Alle militairen moesten zich
dagelijks  wassen en  zo  veel  als  mogelijk  baden.  Voor  het  beroken  gaf  Brugmans  een
recept:  zuren  damp  door  zwavelzuur  met  keukenzout  en  bruinsteen,  geschikte
berokingsplaats groot genoeg, beschrijving van die ruimte, kleding dekens los van elkaar
op  roosters  hangen,  paardenhaar  en  wol  uit  matrassen  halen,  bekloppen  en  beroken,
beschrijving beroking maken,  twee pinten water  per zes voeten vierkant,  geneeskundig
bestuur levert zakjes zwart zoutachtig poeder, daarbij zwavelzuur voegen genoeg om het
maatje op te vullen, met een kool ingerekend vuur eronder door de schuif met een plank
onder de goederen schuiven. 3 a 4 uren lang gesloten, ventileren, buiten uitdampen alles in
zuiver water wassen en drogen. Ook de verblijfsruimten roken, wanden met kalkwater,
houtwerk  met  zeeploog  schrobben,  legstroo  verbranden,  alles  onder  toezicht  van  de
commandanten en de officieren van gezondheid. Bij herontdekking zelfde werkwijze, alles
innemen  en  afvoeren,  slaapkamaraden  vaak  controleren  en  op  versche  fournituur
leggen.1256

Veel steden zagen geen kans de overvolle kazernes en hospitalen en de slechte staat
waarin ze verkeerden, zowel technisch als  hygiënisch op het gewenste peil  te brengen.
Ondanks herhaald aandringen van de officier van gezondheid besteedde het stadsbestuur
onvoldoende aandacht aan de hygiëne. Delen van kazernes en hospitalen, zoals de zolders
bleken onbewoonbaar te zijn.  Er ontbraken een aparte voorraad strozakken en fournituren
voor schurftige jagers of die geslachtsziektes hadden.1257 De minister dreigde bij herhaling
dat bij verder verzaken de soldaten zouden worden ingekwartierd bij de burgers. Meerdere
dreigementen  met  inkwartiering  werden  geuit,  maar  steeds  niet  uitgevoerd,  zoals  te
Doesburg: op 10 en 28 november 1808, 17 februari 1809, 6 maart 1809, 15 mei 1809, 27
mei 1809.1258 Op 16 februari 1809 stelde de commandant van Doesburg vast dat het bestuur
onverbeterlijk nalatig bleef. Zo mislukte de schurftcampagne in veel steden deels of geheel. 

1255 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1047 aug. 1808, geneesk. bureau over de armee 4, 11, 15 aug.1808. 
1256 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1047 aug. 1808, brief S.J. Brugmans 3 aug. 1808. 
1257 SZ, OA Zutphen, verbalen vd burgemeester 1808 en 1809, inv. nr. 73; ing. stukken 1808, inv. nr. 490.
1258 De dreiging eventueel met schurft besmette soldaten bij de burgers, of zelfs bij de meest welgestelde 

burgers onder te brengen was volstrekt in tegenspraak met het volksgezondheidsbeleid van Lodewijk 
Napoleon en Brugmans om dit soort besmettelijke ziektes uit te bannen. Dat was één reden dat het 
dreigement steeds niet werd uitgevoerd. Een vergelijkbare chantage op groter schaal voerden de Fransen 
uit toen zij in 1795 duizenden zieke soldaten huisvestten in de kastelen het Oude Loo en het Loo. De 
gemeentebesturen van Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Doesburg en Arnhem werd opgedragen voor deze 
zieken te zorgen en ze van alles te voorzien. Bij nalatigheid zouden de steden gestraft worden door met 
schurft besmette soldaten bij burgers te huisvesten en zo een welhaast  zekere besmetting te veroorzaken. 
Mol 1986; Nijhof 2003. OA Doesburg, inv. nrs. 366.I, 365.I 'Ingekomen Stukken 1809, brieven MvO 10 en 
28 nov. 1808; 'Ingekomen stukken 1810', 
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Om  inkwartiering  en  depotverplaatsing  te  voorkomen,  zetten  steden  soms  een
'Departement  tot  het  nut  van  het  Algemeen' op,  een  investeringsfonds  waarmee  de
kazernering en hospitalen verbeterd konden worden. Met de leningen uit die fondsen konden
dan bijvoorbeeld houten vloeren aangelegd worden of toiletten en pompen worden verbeterd.

De minister van Oorlog besloot in maart 1810 het depot van het regiment jagers naar
Groningen te verplaatsen. Als reden werd gegeven dat bij voortduring negatief uitvallende
inspecties de reden was, maar eerder zal dat de verplaatsing van de veldbataljons naar Oost-
Friesland zijn geweest. Door dit soort besluiten van de minister bleven steden met torenhoge
schulden zitten.1259

Op  sommige  locaties  waren  geen  of  onvoldoende  voorzieningen.  Toen  het  eerste
bataljon  medio  1808  gelegerd  werd  op  Cadzand  werden  de  mannen  gehuisvest  in
boerenhuizen en hutten.1260 De jagers lagen zes weken op hetzelfde stro, de verversingen
kwamen veel te laat. Het kamp bij Naarden werd op de heidevelden bij Bussum aangelegd,
die  door  kwelwater  van  de  Zuiderzee  in  de  natte  seizoenen  onderliepen.  Andere
voorbeelden van een slechte ligging waren de barakken te Breda die in moerassig gebied
lagen,  terwijl  Fort  Charlemont,  weliswaar  hoog  op  de  rotsen  bij  Givet,  desondanks
vanwege ouderdom en verval vochtig was. 

Bij al deze bedreigingen van de gezondheid kwam nog dat het voedsel voor de soldaten
vaak van inferieure  kwaliteit  was  ondanks dagelijkse  controles,  waaraan ook professor
Brugmans geregeld deelnam.1261 Daarbij bleek nu eens dat bonen verrot en beschimmeld
waren of vol wormen zaten of dat de jagers helemaal geen groentes te eten kregen. Dan
weer bleek geslacht vee te licht waardoor ook de kop, de poten, de lever en de longen
gebruikt moesten worden. Soms bleek het vlees zelfs van zieke dieren afkomstig te zijn.
Brood was  beschimmeld  of  had  een  akelige  zure  smaak  en  azijn  bleek  voor  de  helft
aangemaakt  met  water.1262 Ook  de  waren  van  de  marketentsters  moesten  regelmatig
gecontroleerd worden.

Jagers die te ziek werden om in deze 'normale' omstandigheden verzorgd te worden,
werden naar hospitalen vervoerd. Het voedsel was daar beter, maar vaak te weinig. Een
maaltijd bestond uit bouillon met een snee wit brood en enkelen kregen daar een glas wijn
bij. Er waren niet voor alle soldaten ziekenhuishemden.1263 Tot overmaat van ramp heerste
ook  vaak  nog  een  aan  goed  ziekenhuispersoneel  en  artsen.1264 De  kwaliteit  van  de
hospitalen was al met al wisselend, van karige voorzieningen tot zeer slecht.

Medische  zorg  binnen  een  langdurig  belegerde  vesting  vroeg  om  een  gedegen
organisatie. In 1813 en 1814 maakte het regiment de blokkade van de vesting Hamburg
mee  waarbij  veel  jagers  ziek  werden  en  overleden.  Hierover  zijn  wij  uitvoerig
geïnformeerd, zodat het de moeite waard is de grootschalige medische verzorging voor de
militairen binnen de vesting Hamburg nader onder de loep te nemen.

1259 SALD, NA Doesburg inv. nrs. 367.I, 1872, stukken  kazernering 29 mei 1810. 'Notulen Commissie voor de 
kazernering' inv. nr. 2081. Eind mei 1810 werden Joodse soldaten die waren toegekend aan de jagers, 
ellendig gehuisvest op de zolder van de Kloosterkazerne. De chef van het korps Israëlieten gaf aan dat er voor
schurftigen een afzonderlijk verblijf diende te zijn. Uit de notulen bleek dat er nog steeds schurftige jagers 
ingekwartierd werden. Vanaf 30 mei 1810 werd in de weekrapporten apart vermeld hoeveel jagers en 
Israëlieten in het 'Schabieuse kwartier' verbleven: 64 jagers en 26 Israëlieten hadden schurft op een totaal van 
285 jagers en 276 Israëlieten. 22,5 procent van de jagers leed aan schurft en 9,4 procent van de Israëlische 
soldaten.

1260 Stephenson 1825, I, 72-74.
1261 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1104, rapport S.J. Brugmans 24 mei 1809.
1262 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog,  inv. nr. 1052, relatieven begin sept. 1808, rapport 23 aug. 1808; inv. nr. 

1048, relatieven vanaf 20 aug. 1808, verslag Schuurman sept. 1808.
1263 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1037 A, verslag 24 juni 1808, B. Dolleman aan luit.-kol. Bodle.
1264 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1052, relatieven begin sept. 1808, verslag Coucourt 3 sept. 1808.
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Medische zorg te Hamburg 1813/1814

In de Hamburgse ziekenhuizen overleden 450 militairen van het 33e légère in de periode
juli  1813-mei 1814.1265 Maarschalk Davout  had al  in  een vroeg stadium een strikte  en
gedegen organisatie opgezet voor militaire hospitalen in Hamburg omdat hij rekening hield
met een groot aantal zieken tijdens een belegering. Vanaf de herfst  van 1813 steeg het
aantal zieken onder de jonge dienstplichtigen buitengewoon en wel zó dat begin december
1813 de 8.000 en in februari 1814 de 17.000 zieken overschreden werden. In de maanden
januari,  februari  en maart  1814 stegen de sterftecijfers in  de overvolle  hospitalen naar
dramatische hoogte, waarschijnlijk door tyfus en 60 tot 70 sterfgevallen per dag waren
geen zeldzaamheid. Bij het 33e légère traden de sterfgevallen wat later op dat bij de andere
troepen. Ook de felle koude eiste zijn tol; zo werden in één nacht ongeveer 50 soldaten met
bevroren  voeten  binnengebracht.  Om de  overvolle  hospitalen  iets  te  ontlasten,  werden
reconvalescenten  in  burgerkwartieren  ondergebracht.1266 Eind  mei  1814  lagen  er
desondanks nog 4.800 soldaten van Davouts bezettingsmacht in de hospitalen. 

De militairen werden gehuisvest naar aard van hun ziekte.  G.C. Hönert bezocht op 6
februari 1814 drie ziekenhuizen en gaf een levendige beschrijving van de omgeving waar
veel  militairen  van  het  33e  légère werden  opgenomen.1267 Het  betrof  de  voormalige
Concerthof  met  de beroemde Dogerlosche  zaal,  de Apollo  Zaal  en het  hospitaal  in  de
vrijmetselaarsloge. Hospitalen zijn plekken waar een mens niet graag komt, stelde Hönert,
maar hij was onder de indruk van de manier waarop deze hospitalen georganiseerd waren.
In de drie gebouwen waren 1440 zieken ondergebracht, waarvan hij er ongeveer 1100 zag.
Besmettelijke ziektes heersten er op dat moment niet, met uitzondering van een man die de
pokken  had.1268 Als  meest  voorkomende  ziektes  noemt  hij  diarree,  koorts  bij  een
verkoudheid,  kanonnenkoorts  en  heimwee.  Ondanks  het  groot  aantal  zieken  was  de
hygiëne goed. De bedden stonden zo ver  uit  elkaar,  dat men er aan beide zijden goed
tussendoor kon lopen. De lucht was te verdragen, evenals de warmte.  Wat Hönert  niet
beviel, was dat medicijnen en dieet minimaal waren in vergelijking met de zorg die een
burger zou krijgen. Aan het hoofdeinde van de bedden was een plank aangebracht voor
medicijnen, drinken en andere noodzakelijkheden, zodat de zieke zich zelf kon bedienen.
Beddegoed en hemden waren slechts deels schoon. Soldaten die aan het herstellen waren,
kwamen in bedden bij elkaar en zaten te kaarten. Om de kachels zaten ook groepjes die
wat kookten en babbelden. Hönert zag slechts vier geblesseerde soldaten. Hij beschreef de
ellendige  eenzaamheid  van  een  afgezonderde  krijgsgevangen  Pruisische  scherpschutter.
Meestopvallend was de stilte in alle zalen, zelfs een waar 140 bedden waren.

Waar  het  systeem van  consequent  doorgevoerde  administratieve  regelingen  toe  kon
leiden, beschreef  Hönert naar aanleiding van een voorval op de ochtend van 28 april 1814.
Nabij de brug naar Haarburg vroeg een soldaat hem hoe hij naar Haarburg moest komen.
Hij was zo ziek dat hij nauwelijks op zijn benen kon staan. De man was herstellend vanuit
een hospitaal in een burgerhuis in Hamburg opgenomen maar opnieuw ziek geworden.
Omdat  zijn  regiment  in  Haarburg  was  gelegerd,  moest  hij  daar  van  zijn  kapitein  een
verwijzing voor een ziekenhuis halen. Hönert nam de zieke mee naar een commandant in
de stad, maar deze was onverbiddelijk en Hönert hoorde tot zijn afgrijzen dat de man wel

1265 Volgens de Russische commandant overleden er tijdens de bezetting 9846 militairen van Davouts 
legermacht. Henke 1910, 95; In Hamburg overleden circa 8000 burgers en militairen tijdens het beleg aan
tyfus. Kohn 2001.

1266 Henke 1910, 105. 
1267 Hönert 1908, 23-25. Georg Christian Hönert (*1776) was makelaar in Hamburg en hield een dagboek bij 

van de Franse bezetting.
1268 Een besmettelijke ziekte waar circa 30 procent van de lijders aan overleed. Vanaf 1800 was inenting met 

de koepokstof grootschalig opgezet waardoor de ziekte zich individueel nog openbaarde maar niet meer 
tot grote uitbraken leidde.
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degelijk naar Haarburg moest om een toestemmingsbriefje te halen. De man was echter te
ziek om die 7 km nog te kunnen overbruggen en dit werd hem uiteindelijk noodlottig.1269 

Aan Davout de uitdaging om een bezetting van 30.000 man en 5.000 paarden gedurende
twaalf  maanden  voor  te  bereiden.  Enorme  voorraden  groente,  rijst  en  vlees  werden
ingeslagen,  vee  werd  verzameld  op  eilanden  tussen  de  twee  Elbestromen  en  militaire
bakkerijen werden opgezet, waarvoor ook molens werden gevorderd. Voor de opslag van
voedingsmiddelen  werden  kerken,  huizen  en  schuren  gevorderd,  maar  door
ondeskundigheid  bedierven  veel  levensmiddelen,  met  name  het  tijdens  de  zomer
ingemaakte vlees. De wijde omgeving van Hamburg werd 'ausfuragiert'. 

Van wat in beslag werd genomen, werd een administratie bijgehouden. Wijn was in
Hamburg zelf in ruime mate voorhanden.  Tot 1 juli kreeg iedere soldaat per dag 1 pond
koren  of  meel,  3/8  pond  vlees,  ½  pond  groente  of  peulvruchten,  1/18  fles  wijn  of
brandewijn, 1/64 pond zout en de nodige hout en turf voor verwarming. De rantsoenen
werden karig gegeven waardoor met name jonge soldaten die nog volop in de groei waren,
vaak tekort  kwamen.  Het  kwam voor  dat  ze  op  straat  tussen  afval  naar  voedselresten
zochten. De toenemende ziektes onder de soldaten maakten het noodzakelijk meer vers
vlees onder de soldaten te verdelen in plaats van gezouten vlees. Het levende vee werd zo
veel mogelijk gebruikt voor de hospitalen. Omdat de voorraad paardenvoer snel afnam,
begon men op 3 januari  1814 alle  dieren  in  bezit  van  de inwoners  en alle  overtollige
paarden van officieren te slachten, zodat alleen de cavalerie en de artillerie nog de volle
beschikking  over  hun paarden  hadden.  Om al  het  vlees  ten  volle  te  benutten,  was  in
november  al  begonnen  met  het  maken  van  een  soort  vleesextract  voor  de  hospitalen.
Daarvoor moesten de slachters koppen, gewrichten en botten inleveren.

Ook de voorraden bij de bakkers werden nauwkeurig bijgehouden en de uitgave van
brood werd geregeld met speciale broodbonnen. Met het begin van het voorjaar werden
tuinen en akkers die niet onder vijandelijk vuur lagen bewerkt om nog een beetje van de zo
noodzakelijke  groente  binnen  te  krijgen  en  nieuwe voorraad  op  te  bouwen.  De  Elbe-
eilanden waren daarbij van grote betekenis. Door zo spaarzaam om te gaan met voedsel
bleken  bij  de  opheffing  van  het  beleg  de  magazijnen  nog  voldoende  voorraad  voor
maanden te bevatten. Tot slot begonnen ook venerische ziekten terrein te winnen wat niet
verwonderlijk was met zoveel militairen bijeen. Door medisch onderzoek, en door hoofden
van  huishoudens  voor  hun  vrouwelijk  personeel  verantwoordelijk  te  stellen,  werd
geprobeerd de venerische ziekten in te dammen.1270 

Het enige grotere hospitaal in Hamburg was het Pest- of Krankenhof. In eerste instantie
werden daarnaast in pakhuizen door middel van extra aangebrachte vloeren vijf  of zes
verdiepingen aangebracht voor 200 tot 250 zieken. Met name op de bovenverdieping was
verwarming en beluchting een groot probleem. Kachels konden er niet worden geplaatst en
de bedorven lucht van de lagere verdiepingen steeg op naar de hoger gelegen verdiepingen.
Deze  gebouwen  moesten  geheel  ingericht  worden  met  bedden,  matrassen,  strozakken,
lakens, dekens, hoofdkussens, hemden, linnen, verbandstoffen, breukbanden, glaswerk, en
ziekenkost  zoals honing,  sago,  rijst,  enz.  Verder  was men aangewezen op een centrale
apotheek onder toezicht van de Hamburgse arts dr. Moldenhawer aan de Neuen Burg 48.

Toen  in  de  winter  de  enorme  toename  van  het  aantal  zieken  een  groot  tekort  aan
militaire artsen veroorzaakte, werden de Hamburgse burgerartsen ingezet. Zij weigerden
aanvankelijk in de hospitalen te werken, maar Davout zette hen onder dwang aan het werk.
Enkele burgerartsen kregen de hospitaalkoorts. Het hoofd van het hospitaal bij de Altonaer
toren en twee hospitaalhulpen liet Davout executeren wegens slechte zorg en diefstal van
zieke soldaten. Ook aan ziekenverzorgers was een groot tekort ondanks een hoog loon van

1269 Henke 1910, 95.
1270 Henke 1910, 102-105.
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15 mark per maand. Inwoners werden, evenals de burgerartsen, onder dwang aan het werk
gezet want vrijwillig waren zij niet bereid om de zieke of gewonde soldaten te helpen. Op
24 februari bijvoorbeeld weigerden burgers te helpen bij het vervoer van gewonde soldaten
per kar naar het ziekenhuis.1271

Francois of Franciscus Bloemers was één van de 997 man van het 131e regiment linie-
infanterie, die vanuit Vlissingen op weg moest naar Hamburg en aansluitend bij het 33e
légère werd ingezet voor het najaarsoffensief richting Berlijn, dat uiteindelijk stokte bij
Schwerin.  De weersomstandigheden tijdens  die  tocht  naar  Schwerin waren zeer  slecht,
waardoor  honderden  mannen  in  hospitalen  werden  opgenomen.1272 Op 5  oktober  1813
schreef kapitein-adjudant-majoor Veeren aan zijn echtgenote dat het 3e en 4e bataljon weer
waren teruggekeerd naar Hamburg. Op 13 oktober 1813, één dag na zijn 24e verjaardag,
werd François Bloemers opgenomen in militair hospitaal nummer 5 de Concerthoff waar
hij op 3 december 1813 overleed aan de gevolgen van 'koorts'.1273 

De situatie in het ziekenhuis Concerthoff werd begin februari 1814 beschreven door
Georg Christian Hönert. Zodra een soldaat overleden was, werd hij uit het bed gehaald en
in de dodenkamer gelegd. Zodra er genoeg doden waren om een rit met een kar te maken,
werden zij naakt op een kar gegooid en vervolgens hier en daar in graven geworpen die
afgedekt werden met hooguit dertig centimeter aarde. Enkele dagen later schreef Hönert in
zijn dagboek 'Am 18ten sah ich Soldaten beerdigen, die alle an ihren Wunden gestorben.
Solche Gleichgültigkeit war mir noch nie vorgekommen. Die nackten todten Körper, mit
der bandage um ihre Wunden, wurden auf einen Proviant-Wagen geworfen und dann von
einem  starken  Mann  niedergetreten,  damit  der  Wagen  mehrere  fassen  könnte.  Viele
Soldaten sahen den Spektakel an, trieben ihren Spott und lachten. Einige wollten Unfug
treiben,  und  diess  brachten  den  Mann,  der  niedertrat,  und  wol  etwas  über'n  Durst
genommen,  was  bey  einem solchem Stück  Arbeit  noch wol  Entschuldigung wegen  der
gewiss dabey aufstiegenden fatalen Dünste, verdient zum Schelten, wodurch der Lärm und
Lachen verdoppelt war. Ein unvernünftiges Thier geht seines Gleichen, wenn es todt ist,
mit sichtlicher Veränderung seines Wesens vorüber. Hier lachte der Cammerad bey seinen
an Wunden gestorbenen Cammeraden, […].1274 In de Nederlandse kranten verschenen op
10 mei 1814 enkele berichten over het einde van de blokkade van Hamburg. Ook werd
geschreven  over  de  vele  doden  die  tijdens  de  blokkade  vielen:  Vele  inwoonderen  zijn
gestorven,  zelfs  een groot  gedeelte  onzer doctoren, chirurgijns en apothekers.  De loop
(dysenterie)  heeft  sterk  geheerscht.  Het  militaire  kerkhof,  hetwelk  voor  dezen  voor  de
Dampoort was, doch nu op de St. Georges-Weide aan de stads gracht verplaatst is, bevat
voorzeker  meer  dan  tien  duizend  lijken,  zoo  van  burgers  als  soldaten,  welken  aldaar,
meestal naakt, of in zakken, ondergestopt zijn'.1275

De administratieve afwikkeling  van overleden soldaten  nam enige tijd  in  beslag.  In
gemeentearchieven in Nederland werden de overleden later alsnog bijgeschreven. Een van
de vele voorbeelden is te vinden in de overlijdensaktes van Leiden in 1815 waar namen
werden ingeschreven van soldaten die in de jaren daarvoor al overleden waren.1276

1271 Henke 1910, 106.
1272 Bloemers situatie is beschreven in bijlage II.9 betreffende de uitstroom.
1273 NL-HaNA, 2.21.239, archief Veeren, inv. nr. 15, brieven T.C.C. Veeren 1812-1815, Haarburg 5 okt. 1813; 

Staatsarchiv–Stadt Hamburg, archief 112-3, Maire Hamburg, inv. nr. 42, Anlage Sterbe Register Band.3, 
nr. 396. 

1274 Hönert 1908, 24, 29. 
1275 Leeuwarder courant, 27 mei 1814.
1276 RAL/EL, 0501A, inv. nr. 7425 burgerlijke stand, overlijden. De inschrijvingen waren mogelijk door de 

overlijdensaktes die waren opgesteld in de hospitalen waar soldaten overleden, waar de burgerlijke stand 
dan ook aan refereerde: 'De tegenwoordige inschrijving is gedaan volgens 't doodextract uitgegeven door 
den Hospitaal Meester …., te …..... voornoemd op den …..datum en jaar – waar van de nodige 
kennisgeving aan de bloedverwanten van den overledene zal gedaan worden.' 
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Ziekten bij het regiment

Het aantal geregistreerde overlijdens bij het regiment, met name in de periode 1810-1814,
doet  vermoeden  dat  daaraan  voorafgaand  veel  jagers  ziek  moeten  zijn  geweest.  De
archieven geven overwegend informatie over de aard van ziektes op het moment dat de
soldaat  er  aan  was  overleden,  maar  niet  over  zieken  die  geheel  herstelden  of  wier
gezondheid  zo had geleden dat  zij  met  réforme werden gestuurd  of  naar  de veteranen
werden overgeplaatst. B.M. Allen stelt dat Napoleon alleen al in Rusland 200.000 soldaten
verloor door ziekte, overwegend ten gevolge van de door luizen doorgegeven vlektyfus en
'maar' 41.000 mannen verloor in gevechten.1277 Bij het regiment staan 1.116 geregistreerde
overlijdens van soldaten in het stamboek vermeld, naar periode geordend:

Regiment tot eind 1810   138 
Aanvullingen 1811-eind 1812   176
Opbouw medio 1813-medio 1814   802
Totaal               1.116

Overzicht 19. Geregistreerde overleden jagers 1810-1814

De eerste  twee groepen maakten de veldtocht  naar  Rusland mee.  De derde groep was
ingesloten  in  de  vesting  Hamburg  eind  1813-voorjaar  1814.  Het  aantal  overledenen,
waaronder velen die eerst ziek waren is in werkelijkheid veel hoger geweest als we een
drietal andere groepen meerekenen:

Perdu, verdwenen tijdens de veldtocht in Rusland 1812                                                                  2.778 man
Krijgsgevangen, waarvan de meesten overleden voor de lente van 1813                                            394
Rayé, verdwenen uit het regiment, m.n. na ziekenhuisopname in de periode juni 1813-juni 1814     201 
Totaal                                                                                                                                                 3.373 man

Overzicht 20. Lot onduidelijk, maar aannemelijk overwegend overleden

Van meer dan de helft van de mannen die tussen 1810 en 1814 bij het regiment dienden,
4.489 man, zijn de meesten met een redelijke zekerheid nog in diezelfde jaren overleden.
Bij  de  grote  groep  mannen  die  niet  uit  Rusland  terugkeerde,  is  een  doodsoorzaak
individueel niet aan te geven. Beschrijvingen van artsen en officieren tonen aan dat het al
aan het begin van de tocht misging. De arts Kirckhoff beschreef hoe al aan het begin van
de veldtocht massa's soldaten achterbleven. Omstreeks 20 juni openbaarden zich long-,
maag- en darmklachten en hij noemde ook tyfus. Ter hoogte van Vilnius waren er al 15 à
20.000 zieken die  medisch  niet  konden worden opgevangen.  Als  oorzaak van dit  snel
groeiend  aantal  zieken  noemde  hij  de  aanhoudende  marsen.  Met  volle  bepakking
marcheerden de soldaten vijftien tot zeventien uur per dag over wegen die door het tot 20
juli  aanhoudend  slechte  weer  (heet  overdag  met  veel  regen  en  koude  nachten)
onbegaanbaar  werden.  De soldaten  leden  grote  dorst  en  hadden te  weinig  te  eten.  Zij
sliepen  in  de  open  lucht  en  gaven  zich  tijdens  plunderingen  over  aan  bovenmatig
drankgebruik. Dit tezamen eiste een grote tol. Zieke soldaten bleven achter, hospitalen om
ze op te vangen waren er niet, wel kozakken en een vijandige bevolking.1278 De terugweg
uit Moskou was zo mogelijk nog slopender door honger, uitputtende marsen, strenge koude
en, alweer, kozakken. Zo verdwenen 2.778 man uit de rangen van wie de overlevenden
krijgsgevangen  werden  gemaakt  en  van  hen  overleefden  slechts  enkele  officieren  en
soldaten het Russische avontuur.

Van de 1.116 in het  stamboek aangegeven overlijdens  is  van 307 Nederlanders  een
1277 Allen 1998, 34.
1278 Von Kirckhoff 1825, 11-24. Joseph Romain Louis Kerckhoffs (1789-1867) was onder andere arts in het 

leger van Napoleon. In de literatuur is hij terug te vinden onder diverse variaties op zijn naam waaronder 
Von Kirckhoff. Zijn 'Geneeskundige waarnemingen' verscheen in 1822 te Utrecht in het Frans. 
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overlijdensakte  aangetroffen.1279 In  het  StadtArchiv  van  Hamburg  werden  nog  eens  92
overlijdensakten gevonden. Dit betrof Belgen, Limburgers, Fransen, Oost-Friezen en één
krijgsgevangen gemaakte Rotterdammer.1280  Op ongeveer de helft van de overlijdensaktes
uit de hospitalen staat een oorzaak van overlijden genoemd. Zo kan in 159 gevallen niet
alleen de doodsoorzaak gereconstrueerd worden , maar ook de tijd dat deze ongelukkigen
ziek of gewond in het hospitaal hadden gelegen. Slechts negen soldaten (2,8 procent) lagen
in het ziekenhuis vanwege een verwonding op het slagveld of een ongeluk, de meesten
overleden dus aan een ziekte.

Sterfteoorzaken Percentage Aantal Locatie met aantal Geografisch hoogste sterfte
zonder onderscheid naar 
oorzaak

Tyfus
Tuberculose
Longontsteking
Dysenterie
Verwond/ongeluk
Diarree

61,1     
15,7     
4,4     
3,1     
2,8     
2,2     

195    
50    
14    

Givet 46, Hamburg 87
Maagdenburg 17, Givet 14
Maagdenburg 9

Hamburg 95
Givet 68
Stettin 51
Maagdenburg 40

Overzicht 21. Belangrijkste sterfteoorzaken 1810/1814 1281 

Ziektegegevens  over  de  eerdere  periode  1806-1810 zijn  fragmentarisch.  Van 43 jagers
kennen we het lot,  de meesten van hen overleden tussen 1799 en 1810 in het  militair
hospitaal te Leiden, enkelen werden gepensioneerd. Doodsoorzaken worden niet vermeld,
maar wel de tijd tussen opname en overlijden, die varieerde van één dag tot drie jaar.1282 

Na de mars uit Duitsland (maart 1808) verlieten zeven sergeanten, een korporaal, twee
karabiniers en twee jagers om gezondheidsredenen het 2e bataljon. Een benauwde borst,
jicht en reumatische klachten, slechte ogen en oren waren de belangrijkste redenen. Negen
van de twaalf mannen konden desondanks nog bij de veteranen geplaatst worden.1283

1279 NL-HaNA, 2.01.15, inv. nrs. 147 t/m 154. Deze inventarissen bevatten 4.321 meldingen van Nederlandse 
soldaten die tussen 1810 en 1814 in een  hospitaal zijn overleden. 307 aktes hebben betrekking op 
soldaten van het 33e légère, 7,1 procent van het totaal aantal meldingen. Het zijn overlijdensaktes die in 
de ziekenhuizen zijn opgemaakt, of verklaringen door de burgemeester van een stad opgemaakt of van 
zgn. 'Bulletins de Décès, Extrait des Listes ou des Actes mortuaires déposes au bureau' Met 'bureau' werd 
bedoeld het Bureau de l'État civil et militaire van het MvO. 

1280 SAH, 112-3, Maire Hambourg, inv. nr. 42, Anlagen Sterberegister Band 4.
1281 Hoe ziektebegrippen van ruim tweehonderd jaar geleden zich verhouden tot hedendaags medisch inzicht 

is een vrij onontgonnen onderzoeksveld in de medische en militaire geschiedenis. Ons huidige 
begrippenkader van ziekten ontstond eerst rond 1900. In zijn onderzoek naar de gezondheidstoestand van 
soldaten van Napoleon in de periode 1799 tot 1815 heeft Portier 769 overlijdensakten statisch 
geanalyseerd. Hij onderkent dat overlijdensakten in feite de enige bron zijn die informatie geven in de 
gezondheid van soldaten. De arts Philippe Pinel (1745-1825) beschreef en benoemde ziekten in zijn 
Nosographie Philosophique (1813, 3 delen). Portier vergeleek de beschrijvingen van Pinel zorgvuldig met
hedendaagse beschrijvingen van ziekten en in mindere mate met Kirckhoff en Fabre. Von Kirckhoff 1825;
Fabre 1812, 16 delen (1812-1851); Portier 2013, 9, 10, 27.

1282 RAL/EL, SA II, inv. nr. 7411, alfabetische lijst van in 1799-1810 in het militair hospitaal te Leiden 
overleden militairen (1811); inv. nr. 7408-7410, overlijdensakten  militair hospitaal te Leiden 1811-1819. 
Zie bijlage IV.3 betreffende overleden jagers.

1283 NL-HaNA, 2.01.15 Oorlog, inv. nr. 232 Stamboeken Oorlog voor 1813, stamboek 3e RJ 1807-1810. De 
meeste verslagen zijn gedateerd Deventer 18 april 1808. 'Benauwde borst' kon astma zijn, of angina 
pectoris; 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1080, relatieven 17-27 jan. 1809. Serg.-majoor Siebers en sergeant 
Bekker, 'beiden 'braaf en dienstelijk onderofficier', konden vanwege lange dienst en door blessures tijdens
veldtochten opgedaan, hun dienst niet meer goed doen. De Raad van Administratie van de jagers vroeg op
17 jan. 1809 aan de MvO de sergeant-majoor bij het korps veteranen of de grensjagers te plaatsen of hen 
een pensioen toe te kennen. De sergeant was slechtziend en niet in staat langer dienst te doen.
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Een categorie ziekten waar het leger niet goed raad mee wist, waren psychische ziekten.
Ook bij het regiment jagers zijn daar enkele voorbeelden van te noemen. C.F. Van den
Waijfort uit Schiedam had zich begin april 1810 bij het depot te Deventer aangemeld om
dienst te nemen als  jager.  De man was in een herberg gegaan en kort na binnenkomst
onwel geworden en 'geheel zinneloos'. Hij sprong uit een venster, raaskalde dagen achtereen
en  kreeg  vervolgens  zware  koorts,  zodanig  dat  hij  in  bewaring  werd  gesteld. Aan  de
burgemeester van Schiedam werd na veertien dagen gevraagd de familie van de man te
informeren en hun te gelasten zorg te regelen. Zij  moesten hem afhalen en de gemaakte
kosten  voldoen.1284 Jan  Heiligers  was  een  voorbeeldig  luitenant,  veelbelovend  van  de
officiersopleiding gekomen en bij de jagers geplaatst. Binnen korte tijd raakte hij zichzelf
helemaal  kwijt.  Zo  liep  hij  ongekleed  rond  met  alleen  zijn  sabel  om.  Twee  mannen
bewaakten  hem om  te  voorkomen  dat  hij  zichzelf  iets  aan  zou  doen.  Na  een  lange
hersteltijd meldde hij zich weer bij het regiment, maar werd niet meer aangenomen. En hoe
moest het regiment handelen in de situatie van de soldaat die onverbeterlijk steeds even
naar huis ging om te kijken of het nog wel goed ging met zijn moeder? Hij werd ontslagen.
Heimwee werd overigens in het algemeen wel serieus genomen en het kwam voor dat
soldaten  daarvoor  werden opgenomen in het  hospitaal.1285 Kanonrijder  Berend Hendrik
Tanger was begin maart 1807 in de provoost te Deventer geplaatst wegens diefstal van
paarden en verdacht van desertie. Hij (b)leek echter 'zinneloos, of immer in zijne verstandige
vermogens  zeer  gekrenkt  te  zijn' en  werd  daarom opgenomen  in  het  Elizabeth  Gasthuis
vanwaar hij op 22 mei 1807 op een ´heimelijke wijze´ uitbrak en ontvluchtte.1286 Zoals uit de
voorbeelden blijkt, waren militairen met een psychisch probleem niet te handhaven.

In het najaar van 1808 keerden twee detachementen jagers terug naar Doesburg nadat zij
een tijd op boten bij Texel waren geplaatst. Van de oorspronkelijk 256 mannen was een
jager van het 1e detachement overleden, bleven 30 manschappen achter in het hospitaal te
Enkhuizen  en  waren  vijf  korporaals  en  43  jagers  (18,8  procent)  ontslagen  wegens
lichaamsgebreken  of  ongeschiktheid,  een  opmerkelijk  hoog  percentage  omdat  ze  pas
enkele maanden eerder goedgekeurd waren voor een verblijf op de boten en op Texel, maar
wel passend bij de malaria die heerste.1287

Een laatste bron voor ons inzicht van ziektes betreft  ingesloten deserteurs die onder het
generaal pardon van 1808 vielen en eind april van dat jaar afgekeurd werden. Zij waren
afkomstig van verschillende regimenten, ook van de jagers.1288 In  totaal gingen 52 jagers
over naar de marine en werden elf jagers met lichaamsgebreken ontslagen uit de provoost. 1289

De voortdurende aandacht voor schurftpreventie en behandeling van jagers en koninklijke
kwekelingen werd in de vorige paragraaf uitgebreid beschreven.1290 Concluderend kunnen we
stellen  dat  in  de  bronnen veel  informatie  over  ziektes  te  vinden  is,  dat  zij  veelvuldig
voorkwamen (veel  meer  dan  verwondingen  of  de  dood op het  slagveld),  maar  dat  de
informatie te verbrokkeld is om ferme kwantitatieve conclusies te trekken. Over één soort
ziekte is echter zoveel bekend dat zij aparte aandacht verdient: de malaria die de jagers in
1808-1809 massaal velde.

1284 SALD, OA Doesburg 'Brieven 10 mrt. 1809-30 sept. 1810' inv. nr. 374.
1285 Hönert 1908, 23.
1286 SD ID 0692 Stad Deventer, Franse Tijd, brieven aan het stedelijk bestuur 1806-1808, inv. nrs. 50, 51, brief

3 maart 1807. 
1287 Zie het overzicht van de twee detachementen in bijlage II.6.
1288 De medische redenen tot ontslag staan beschreven in bijlage IV.4 betreffende zieke jagers.
1289 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv 1058, sept. 1808.
1290 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nrs. 1082/1086, 14 feb. 1809; 2.01.14.08, archief officieren 1793-1813,

inv. nr. 2. 46 van de 2000 kwekelingen overleden. Bij aanname werden zieke en zwakke kinderen afgewezen. 
Dat gebeurde bij de jagers nogmaals. Zie ook de bijlagen IV.3 t/m IV.5 betreffende zieke jagers.
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Malaria bij de jagers

In de zomer van 1808 werden in korte tijd heel veel militairen ziek bij het regiment. Nadat
Dumonceau zich op 29 augustus 1808 te Bergen op Zoom persoonlijk op de hoogte stelde van
de situatie bij het jagerregiment concludeerde hij:  'Ce bon régiment est ruiné pour un an!' 

Niet  alleen  viel  de  commandant  van  het  regiment  langdurig  uit,  maar  ook  de  hele
(commando)structuur raakte volkomen ontregeld doordat militairen in alle rangen massaal
ziek werden. De kapiteins van de compagnieën, de adjudanten, ja zelfs de chirurgijns werden
ziek en meer dan 80 procent van de soldaten, niet eventjes maar langdurig. Vanzelfsprekend
hield ook de scholing van de soldaat op omdat de officieren en onderofficieren van instructie
grotendeels ziek waren. Het hele regiment viel stil, al was het maar omdat zo veel musici ziek
waren, dat signalen niet eens meer gegeven konden worden. Behalve de tocht door Rusland in
1812 is er geen situatie geweest die het functioneren van het regiment zó tot stilstand bracht
als de ziekte die het regiment in 1808 en 1809 in zijn greep hield.1291 Dumonceau wees koning
Lodewijk op de koortsen waar de militairen aan leden en waarvan uit ervaring was gebleken
dat  herstel  moeizaam  en  tijdrovend  was.1292 Hij  kreeg  gelijk:  de  militairen  van  het
jagerregiment herstelden maar langzaam, zonder onderscheid naar rang. In de zomer van
1809 werden opnieuw veel jagers ziek.

Uit  de beschrijvingen valt  op te  maken dat  het  regiment  aan malaria  leed.  Medische
gegevens over malaria vóór 1885 kunnen slechts met terughoudendheid worden gebruikt, stelt
Verhave. Kininegevoelige, intermitterende koortsen, die gepaard gaan met miltvergroting en
anemie, kunnen duiden op malaria tertiana of quartana.1293 Pas de herkenning van de ziekte in
menselijk bloed aan het einde van de negentiende eeuw maakte een differentiaaldiagnose met
tyfus mogelijk.1294 Remouchamps beschreef als eerste in 1893 een casus van lange latentie
van minstens zes en een halve maand.1295 Het verschijnsel van recidive heeft dezelfde oorzaak
als lange latentie, door Tanja verklaard in 1898 met de aanname dat parasieten, opgenomen in
fagocyterende witte bloedlichaampjes, sluimeren tot ze weer actief worden.1296 

Vermuë en Verhave stellen dat dagboeken waardevolle historische bronnen kunnen zijn
voor  een  diagnose  achteraf,  ook  al  was  de  schrijver  een  leek.1297 Adjudant  John  Irish'
Stephenson was zo'n leek die al vroeg zijn eigen ziektegeschiedenis subjectief en verstoken
van  echte  medische  kennis  in  zijn  dagboeken  beschreef.  Verder  beschikken  we  over
beschrijvingen van het ziekteverloop bij het regiment van luitenant-kolonel Coucourt, door de
artsen van de militaire hospitalen te Brussel en Gent en van luitenant-kolonel Cort Heijligers.

In 1801 was de 13-jarige Stephenson kadet bij het 2e bataljon jagers dat in Noord-Holland

1291 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1052, relatieven begin sept. 1808, 29 aug. 1808.
1292 Dumonceau toonde als generaal een groter realisme dan de arts Kirckhoff die schreef dat er geen ziekte 

bestond, 'bij welke de geneeskunst  met zulken luister zegepraalt' dan bij de behandeling van 
intermitterende koortsen. In één adem beschreef hij de situaties van de hospitalen langs de Elbe en Weser 
die in 1813 vol lagen met soldaten die leden aan intermitterende koortsen. Te Antwerpen kregen tussen 
juni 1817 en sept. 1819 8.149 soldaten tusschenpozende koortsen waarvan aard en behandeling met kina 
wijzen op malaria. Kirckhoff 1825, 311, 354, 355.

1293 Malaria tertiana, 'derdedaagsekoorts', waarbij een volgende aanval na 48 uur zich aandient, waarmee 
vooral kinderen waren besmet; Malaria quartana, waar een nieuwe aanval zich na 72 uur aandient, raakte 
vooral adolescenten en volwassenen. Malaria tertiana kan na een aantal aanvallen verdwijnen en na drie 
jaar komt de ziekte niet meer terug. Malaria quartana kan tot 25 jaar na de eerste verschijnselen nog 
terugkeren. De koortsen maakten maar één deel uit, één fase tijdens de besmetting met malaria. Veel 
ernstiger waren de chronische klachten met name bij malaria quartana: hoofdpijn, pijnlijke ledematen, 
bloedarmoede, hydropsis, schade aan milt, lever en nieren, uitputting. Sterfte kwam meestal door 
secundaire oorzaken. Knottnerus 2002, 339-353.  

1294 Verhave 1988, 2, 33-57 (53, 54).
1295 Verhave 1988, 36; Remouchamps 1893, 849-854.
1296 Verhave 1988, 49,50; Tanja 1898, 436-441.
1297 Vermuë, Verhave 2006, 1, 2.
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langs de kust geplaatst werd. De winter bracht hij afwisselend langs de kust en in Alkmaar
door. Tijdens de zomer van 1802 was hij in het dorpje 't Zand nabij Callantsoog gelegerd en
als assistent toegevoegd aan luitenant-adjudant I. van Duijnen. In de herberg van Kees Hout
verrichtten zij hun vele administratieve werkzaamheden.
  Luitenant  van Duijnen kreeg als  eerste  van hen  ´de koorts´ waaraan ook al  een groot
gedeelte van de troepen leed. Daardoor moesten Stephenson en een schrijver al het werk
doen. Korte tijd later werd ook de schrijver ziek en stond de jonge Stephenson er alleen voor.
De huisvesting van de troepen was ondertussen in een infirmerie veranderd. 'Met alle mijne
goede wille waaraan mijne krachten op die jaaren hiervoor niet bestand zodat mij de koorts
al spoedig hierna zeer ernstig een bezoek gaf welke mij ruim een jaar sukkelende hiewen, en
waar van de gevolgen zo ten uiterste nadeelig voor mij zijn geworden1298, de China1299 in zo
groote  doses  door  de  Doctoren  voorgeschreven  zijnde,  hebben  mij  daarna  zeer  aan
verstoppingen doen laboreeren.1300

Stephenson werd overgebracht naar het buiten Jagtlust, dat gehuurd was door zijn ouders
waar chirurgijn-major Weijgandt van het bataljon jagers hem tot de wintermaanden verzorgde
en daarna professor Fux te Alkmaar. Toen 'zich eene zwaare eruptie aan de huid openbaarde
welke in die omstreeken nogal vrij algemeen is', kreeg hij medicijnen om de huidkwaal te
verdrijven, maar 'deeden de koorts weder koomen'. Zo sukkelde hij de winter en het voorjaar
van 1803 door. Bij de melding van vijandelijke schepen voor de kust bij Bergen, marcheerde
hij met het bataljon mee naar Alkmaar en aansluitend naar Haarlem, waar hij zo vermoeid
aankwam dat anderen hem moesten helpen met uitkleden. Zijn voeten waren zo gezwollen dat
men genoodzaakt was de laarzen in de naad open te snijden. De volgende dag was hij niet in
staat om ergens heen te gaan.1301  

Het waren klachten die destijds algemeen bekend waren. Luitenant-kolonel Cort Heijligers
schreef op 25 augustus 1808 dat de zieke soldaten die in de hospitalen van Gent en Brussel
lagen bij hun terugkeer naar hun oude kwartieren in Cadzand,  'zullen meest allen dadelijk
weder instorten en sterven of zo zij het er door halen, zullen wij die arme menschen, met
dikke  beenen  en  verstoppingen  zien  lopen,1302 zij  zullen  weinig  of  geen  dienst  meer
presteren en het  Battaillon,  bijna geheel uit  inlanders bestaande, zal  vernietigt  zijn.1303

Stephenson kreeg tijdens zijn verblijf op Cadzand vanaf 16 september 1808 weer opnieuw
malaria.  Op  26  september  leed  adjudant-majoor  Eckstein  aan  zware  koortsen  waardoor
Stephenson tussen de koortsaanvallen door dubbele werkzaamheden had. Eerst in de loop van
oktober 1808 kwamen veel jagers uit de hospitalen 'en spaarde hun overigens zoo veel maar
eenigzints mooglijk'. Ook bij Stephenson namen de klachten weer af.1304 

Van medio november 1807 tot medio maart 1808 verbleef het regiment op het schiereiland
Butjadingen en langs de Weser tot Elsfleth om vandaar via Bremen te vertrekken en eind

1298 John Irish' Stephenson zou zijn hele leven de gevolgen van de malaria houden. In zijn brieven- en dag- 
boeken, die de periode 1788-1859 omvatten, beschreef hij vele perioden waarin de malaria recidiveerde. 

1299 De kinabast. De verstoppingen konden ook ontstaan door de toevoeging van ijzer (vanwege 
bloedarmoede) aan de kinabastpoeder. 

1300 Stephenson 1825, I, 7-11.
1301 Stephenson 1825, I, 4-6.
1302 Klachten van malariapatiënten waren verstoppingen door het gebruik van kinabast, dikke benen en 

zwellingen elders van het lichaam, oedeem en eiwitverlies (nefritisch syndroom). De behandeling bestond
uit vochtafdrijvende middelen en het beperken van zoutgebruik. Bij soldaten en matrozen kwam malaria 
gecombineerd met 'waterzucht' algemeen voor. In medische literatuur uit de eerste helft van de 19e eeuw 
voerden artsen de discussie of de waterzucht nu ontstond door te geringe doses kininezouten of juist een 
te veel en te langdurig gebruik van kinine. Theden 1782, 182-216. Wittmann 1825. 

1303 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1048, relatieven v.a. 20 aug. 1808, Cort Heijligers aan de MvO 25 
aug. 1808. 

1304 Stephenson 1825 I, 74, 75. Gedurende 1805 en een deel van 1806 verbleef het regiment in Zuid-Duitsland en
Oostenrijk. Er zijn geen berichten bekend van massale ziekte bij het regiment in deze periode.
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maart te Deventer, Zutphen en Doesburg aan te komen. Al in de nazomer van 1807 en in de
periode april-juni 1808 was er sprake van honderden zieke jagers, maar hun precieze aantallen
noch de ziektes waar zij aan leden zijn bekend. In mei 1808 ging het regiment naar Den Haag
en door naar Zuid-Beveland. Begin juli werd het 1e bataljon op Cadzand geplaatst, het 2e
bataljon bleef op Zuid-Beveland. En op die locaties werden de mannen in dezelfde periode
ziek. De zieken werden naar hospitalen gebracht: de jagers van het 1e bataljon vooral naar
Brussel en Gent, die van het 2e bataljon vooral naar Bergen op Zoom.

Stephenson schreef op 15 augustus 1808 in zijn dagboek dat het aantal zieken bij het
bataljon dagelijks toenam. Het was daardoor al dagen niet meer in staat om grondwerk uit te
voeren. Ook kon het bataljon geen dienst meer kon doen in Breskens en in de haven. Vanuit
de verschillende kantonnementen verzamelde het bataljon zich te Breskens waar nauwelijks
vijftig  dienstdoende jagers bijeenkwamen. Verschillende officieren waren ook al  naar het
hospitaal gebracht.1305 Kapitein Schuurman schreef op 23 augustus '...een land dat door Zijn
natuurlijke gesteldheid Zeer ongezond voor Vreemdelingen is leevert daar bij aan den Soldat
slegte  verblijf  plaatze  Zeedert  onze  aankomst  alhier,  zijn  de  Manschappen  in  slegte
mistandige Schuúre, voor dien van weinig Stroo geplaast geweest, dit Stroo hebben Zij tot den
19 dezer moeten gebruiken zonder van Verser te Kunne worde voorzien. Ten tijden toen het
Bat: nog dienstdoenders had, moeste de Compagnien dagelijks circa 20 man om aan de
Batterijen te werken leveren, waarvan de meeste een Paar Uur distantie moeste marscheeren,
voor zij aan de werkplaats aankwaamen, inde heete daagen van Julij Kon het niet anders
zijn, of deeze manschappen dorsten en dronken het slegten en ongesonde putwater, en wierde
daarbij met de Kou bevangen, Thans doen de Kragten van het Bat: het niet meer toelaaten
Zoo zijn wij van deezen arbeid gedisponeerd geworden.' 1306

De artsen van de hospitalen te Brussel en Gent maakten op 30 respectievelijk 31 augustus
een overzicht van de zieke jagers die tussen 8 en 30 augustus 1808 waren opgenomen. Te
Brussel  werden  189  Fievrez  Intermitentes  Compliquées  geteld  en  negen  Blessés  où
Vénérieus, in totaal 198 man.  Te Gent luidde de diagnose bij de meeste jagers 'des fievres
intermittentes  automnales  qui  se  trouvent  chez  quelques  uns  compliqúees  de  simptomes
dangereux et qu' ils sont tres susceptibles de recidives, raison pourquoi il nous est impossible
de statuer le terene de la guerison'. Tussen 8 en 31 augustus waren 622 jagers binnengebracht
en 250 waren naar andere locaties overgebracht, onder andere naar Rijssel.1307 Negen jagers
waren  intussen  overleden.  Van  de  269  zieke  jagers  was  van  247  de  diagnose  Fievres
intermitten Compliqués en van 22 Blessés ou Veneriens met als aanvulling: dans le nombre
des fievreux il en existe a peu prés une vingt.e menacé de Tijphe.

Luitenant-kolonel Coucourt beschreef op 3 september 1808 de situatie bij de resterende

1305 Stephenson 1825, I, 153, 154; NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1037A, eind juni, begin juli 1808. 
Generaal-majoor Vicherij, Aide de camp van de koning, militair gouverneur van Amsterdam, 
commandeerende de troepes in Zuid Beveland aan de MvO. Hij had aan Chambarlhac te Brussel 
geschreven en zou, zodra hij antwoord kreeg de landdrost aanschrijven en de bevelen van de MvO uit 
laten voeren. 'Van het ophanden zijnde mouvement, heb ik den Lieut colonel Dolleman geinformeerd ten 
einde zig gereed te houden. Het is het 1ste Bat: dat vertrekke moet zijnde veel sterker dan het tweede; het 
ware te wenschen geweest dat dit Korps het welk van den best mogelijke geest bezield is, zo voor desZelfs
onderwijs als voor de administratie welke niet in de beste order is, ten minsten nog voor einigen tijd bij 
Elkander had kunnen blijven.' 

1306 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1037 A, Breskens 23 aug. 1808. Kapitein Schuurman aan kolonel 
Cort Heijligers.

1307 NL-HaNa, 2.21.056 Dumonceau. Tot in Rijsel/ Lille lagen er 15 jagers in het hospitaal, volgens Medicin en 
chef  Boorce en Docteur Medicin Bomhil in hun verslag van 31 aug. 1808. Veel soldaten werden weer ziek 
kort na het verlaten van het ziekenhuis. Nog erger was het wanneer soldaten na het verlaten van het 
ziekenhuis werden aangezien voor deserteurs: Bernardus van Ommen en Frederik Huier werden op 28 sept. 
1808 uit het hospitaal op St. Denis te Rijsel (Lille) ontslagen. Zij sloegen de weg naar Nederland in maar 
werden na 30 km lopen te Kortrijk ten onrechte als deserteur gearresteerd. Eerst op 5 sept. 1809, bijna een 
jaar na dato, tekende Cort Heijligers er persoonlijk voor dat de jagers te goeder trouw waren.
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jagers op Cadzand en de jagers waarvan er al 118 ontslagen waren uit de hospitalen van
Brussel en Gent. De doctoren waren van mening dat de manschappen, die uit de hospitalen
ontslagen werden en als hersteld naar hun bataljon werden terug gezonden, gedurende enkele
weken beter een andere verblijfplaats konden hebben dan weer naar Cadzand terug te gaan.
Zij waren daar nog veel te zwak voor en herstelden dan niet volledig, bovendien was de kans
op recidive groter. Coucourt was er zelf getuige van dat jagers, die gezond verklaard uit het
hospitaal te Brussel naar hun bataljon werden gezonden en die hij onderweg tegenkwam,
weer  koorts  hadden  gekregen  en  wel  zo  erg  dat  zij  weer  naar  het  hospitaal  moesten
terugkeren.  In  plaatsen  die  Coucourt  onderweg  passeerde,  leden  ook  inwoners  veel  aan
koorts, op sommige plaatsen zelfs hele gezinnen. De indruk was dat de koortsen dit jaar veel
kwaadaardiger waren dan in vorige jaren.1308 Op 1 september 1808 konden nog slechts 60
man van het 1e bataljon min of meer dienst doen. Het 1e bataljon vertrok van Cadzand op 20
september om half zes in de morgen. In de loop van de dag arriveerde een schip dat rond de
50 zieke manschappen naar  Breda zou halen.  Daar  arriveerden ze pas  op 24 september,
opgehouden door tegenwind. Twee dagen later marcheerden van het hele bataljon slechts
enkele officieren en soldaten Breda binnen. De meesten waren zo ziek dat zij geen dienst
konden doen.

Begin juli
2 – 8 augustus
10 augustus
14 augustus

23 augustus

27 augustus

1 september 

5 september

23 september
27 december

35 officieren en 686 jagers arriveerden op Cadzand.
275 zieke jagers van 2B naar het sedentair hospitaal te Bergen op Zoom,vanuit Zuid-Beveland.
Luitenant-kolonel Coucourt neemt waar voor de zieke luitenant-kolonel Cort Heijligers.1309

'Kolonel Heijligers, alsmede verscheidene Officieren, van zijn onderhebbend Regiment, zijn 
zeer ziek. Coucourt heeft dagelijks Zestig à Zeventig Zieken na Berg op Zoom doen 
transporteeren´. Dat waren 420 tot 490 man in zeven dagen. Binnen 8 dagen zouden er geene 
Twee honderd gezonde manschappen meer zijn.1310.
553 man in hospitalen Gent en Brussel. 42 man te Terneuzen, 92 man te Breskens, meesten 
met koorts.
1B – 607 jagers + 4 officieren in de hospitalen te Breskens, Brugge, Brussel, Gent en Rijssel,
171 jagers + 24 officieren nog niet ziek, 'met moeite disponibel'.
2B – 523 jagers + 5 officieren in de hospitalen te Zuid-Beveland, Breda en Bergen op Zoom,
102 jagers + 17 officieren nog niet ziek.1311

1B –  60 man beschikbaar voor de actieve dienst, de overigen zijn ziek, meest in de hospitalen.
2B –  < 30 zieken op Zuid Beveland, de overigen in het hospitaal te Bergen op Zoom.1312

2B in Breda: 18 officieren + 243 jagers, 1 tamboer majoor, 18 muzikanten, 1 schoenmaker, 
87 onderofficieren en jagers.1313 
1247 zieke jagers in diverse hospitalen.1314

400 à 500 zieken, voornamelijk jagers, zouden te Doesburg worden ondergebracht.

Overzicht 22. Zieke jagers gedurende de tweede helft van 1808

In de tweede helft van oktober 1808 kwamen meer groepjes jagers vanuit de hospitalen terug
bij het regiment in Breda. Zij waren te zwak om dienst te doen en hoewel zij enkele weken
ontzien werden,  verbeterde hun toestand maar langzaam. Op 5 november werd de order
ontvangen dat het regiment naar Den Haag en Leiden werd verplaatst. Een zeer verzwakt

1308 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1052, brief van luitenant-kolonel Coucourt 3 sept. 1808. 
1309 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1037 A, eind juni, begin juli 1808, brief 10 aug. 1808. 
1310 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1052, brief luitenant-kolonel Coucourt aan de MvO 14 aug. 1808.
1311 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1052, Chassé aan Dumonceau Bergen op Zoom 30 aug. 1808.
1312 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1052, relatieven begin sept. 1808. De armee binnen het koninkrijk 

telde begin sept. 1808 ca. 19.000 man, waarvan 5.426 in de hospitalen met 'hevige koortsaanvallen en 
algehele uitputting'. 

1313 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1053, de cdt. van 't militair arrondissement. Brabant aan de MvO, 
's Hertogenbosch 5 sept. 1808.

1314 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1055, Breda 23 sept. 1808, Coucourt Cdt. a.i. 3RJ aan de MvO.
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regiment marcheerde 11 november 1808 Breda uit.1315   
Malaria  kwam  destijds  nog  voor  langs  de  kusten  van  Spanje  tot  Noorwegen.  In

kustgebieden waar de mug anopheles atroparvus zich thuisvoelde in het brakke water, was de
mortaliteit 25 tot 50 procent hoger dan verder het binnenland in. De voortdurende tertiane of
quartane koortsen, veroorzaakt door plasmodium vivax en plasmodium malariae, sloopten de
gezondheid van veel soldaten.  Zij  verzwakten bovendien het afweersysteem waardoor de
soldaten voor andere ziekten vatbaarder werden. Voeg daar de slechte verzorging bij en het
vooruitzicht van de aan malaria lijdende jagers was slecht.1316 Coucourt nam op 3 september
de toestand van jagers waar en beschreef deze voor Dumonceau: in Ca[d]sand Mijn Heer de
Generaal, vond ik het overschot van de Jagers in een aller Ellendigste toestand, - ik heb
verscheidene Jagers gezien waar meede ik te vooren gedient heb welke ik niet meer kende
Zoo waaren zij vermagert. En hadden de Zeéuwse koortsen aangenoomen...´  1317 In totaal
overleden 160 jagers tussen medio oktober 1808 en medio juni 1809 en van de op 13 juni nog
512 zieke jagers zouden naar verwachting 100 jagers als ongeschikt het regiment verlaten.1318 

De koortsen werden aan diverse oorzaken toegekend. Adjudant Stephenson schreef  in
1802 over 'de  ongezonde luchtstreek,  en  steeds  binnens'huis  moetende  beezig  zijnde'.1319

Kolonel Coucourt dacht bij het 2e bataljon dat het aan de plaatsen lag waar de jagers gelegerd
werden.1320 Toen  begin  augustus  1808  in  Breskens  het  aantal  zieken  toenam,  schreef
Stephenson dat  toe aan diverse oorzaken:  '15 julij.  De manschappen moesten uit  hunne
afgeleegene kantonnementen derwaards marcheeren, en na het  verrigte werk des avonds
weder  te  huis,  met  alleen  hun  ration  brood  en  het  slegte  en  brakke  water  tot  hunne
verkwikking, sommige waaren twee à drie uren van hunne kwartieren verwijdert, en daar de
overige twee maal des daags moest exerceeren, nam het getal der zieken zodanig toe, dat wij
sommige dagen 30 à 40 man naar het Hospitaal van Gent moesten zenden.' En een maand
later: '15de augustus. Het getal zieken daaglijks hebbende toegenomen was het Bataillon
reeds eenige dagen niet meer in staat geweest om het getal werkers te leveren , thans kon het
den  dienst  van  de  plaats  en  haven  niet  meer  doen.  Hetzelve  wierd  derhalven  uit  zijne
kantonnementen  te  Breskens  vereenigt,  alwaar  het  verzameld  zijnde  naauwlijks  50
dienstdoende jagers [telt]. Verscheidene der officieren waaren reeds successievelijk naar het
Hospitaal gezonden'.1321 Op 16 september kreeg hij ook  'de landziekte', de ziekte die zich
vooral in Zeeland, Noord-Holland en Groningen, elk najaar na overstromingen aan de kust,
uitte met verschijnselen van de tussenpozende koorts.

De artsen  van  de  hospitalen  in  Gent  en  Brussel  spraken  van  'fievres  intermittentes
automnales',  tussenpozende herfstkoortsen.  En dat  was ook de  medische term voor de
verschijnselen die bestonden uit achtereenvolgens ijskoude rillingen, overgaand in ijlende
koorts waarna de zieke soldaat begon te zweten en de koorts vervolgens wegebde. Dat
patroon herhaalde zich een aantal  malen na een of twee koortsvrije dagen.1322 Wanneer
soldaten een dag zonder koorts waren en zich beter voelden, werden zij al gauw ontslagen.
Onderweg zakten ze vervolgens in elkaar en begon het ziekteproces weer overnieuw met
ijskoude, hoge koortsen, gevolgd door zweten.1323 ’Iedereen weet hoe erg de Zeeuwsche

1315 Stephenson  1825, I, 73-76.
1316 Knottnerus 2002, 339-353; Hutchinson 2004, 16-37, 50-79; Eeckelaert 2008, 87-91, 103-107, 137. 

Hutchinson en Eeckelaert maakten beiden in hun onderzoeken vergelijkingen tussen geboortes en 
overlijdens in gebieden waar malaria wel en niet voorkwam en bepaalden zo de in malariagebieden 
verhoogde sterftecijfers.

1317 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1052 , luit.-kol. Coucourt 3 sept. 1808; Knottnerus 2002, 339-353.
1318 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nrs. 1106-1109, 13 juni 1809.
1319 Stephenson 1925, I, 5.
1320 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1047, brief 14 aug. 1808.
1321 Stephenson, 1825, I, 73.
1322 Fabre 1812, XV, 194-213.
1323 Brouwer 1983, 140 – 160.
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koortsen zijn en hoe lang het duurt om daarvan te herstellen’, schreef Dumonceau op 29
augustus  1808.1324 Intermitterende  koortsen  vormden  slechts  de  eerste  fase  in  de
ontwikkeling  van  de  malaria.  Veel  gevaarlijker  waren  de  chronische  gevolgen  zoals
hoofdpijn, pijnlijke ledematen, bloedarmoede, oedeemvorming (hydrops), schade aan milt,
lever, nieren (bij quartane koortsen) en algehele uitputting (cachéxia). Malaria werkte als
een  grote  uitputter.  Het  was  de  ziekte  waar  de  bewoners  van  de  kuststreek,  de
seizoenarbeiders in de zilte provincies Groningen, Friesland, Noord-Holland en Zeeland en
de jagers door hun vele kustwachten, permanent mee moesten leven, tot ze bezweken aan
de zich herhalende aanvallen of de secundaire klachten.1325

In de tweede helft van september 1808 leken er weinig nieuwe zieken meer bij te komen,
maar het regiment was niet meer in te zetten vanwege het groot aantal langdurig zieken.
Kirckhoff beschreef de behandeling met kinabastpoeder,  dat in ieder geval aan officieren
verstrekt werd.1326 Het ziekenhuis te Bergen op Zoom ontsloeg de soldaten niet eerder dan
nadat zij  achttien tot twintig dagen in het ziekenhuis koortsvrij geweest waren. Te Breda
werden de jagers vervolgens nog twee weken vrijgesteld. Desondanks werden veel jagers
weer ziek, vooral diegenen die uit de hospitalen van Gent kwamen, waardoor een in der haast
opgezet hospitaal voor 100 man te Breda snel volraakte. Een tweede hospitaal voor 70 man
werd vervolgens opgezet.  Er ontstond in september bovendien een tekort  aan artsen wat
kolonel  Coucourt 'de  Vrijheid  doed neemen te  solliciteeren  het  Uwe Exellentie  behagen
mogen den Chirurgijn Sebel / elders geëmploijeert / mogen gerëmplceert worden, op dat des
Regiments  talrijke,  en  wel  al  dificile  Ziektens  onder  het  opzicht  van  een  officier  van
gezondheid van de Eerste Classe mogen behandeld worden, waar van zij tans verstooken
zijn'.1327 Chirurgijn-majoor Hirschmans was zelf ziek geworden zodat er voor alle zieken nog
slechts één chirurgijn van het regiment jagers beschikbaar was.1328

Het herstel van veel jagers kostte meer tijd dan gehoopt. In de tweede helft van december
1808 arriveerden in het depot van Doesburg voor herstel 4 á 500 soldaten, waaronder veel
zieke jagers.  Kolonel  Cort Heijligers werd in  augustus 1808 zelf  ook ziek en moest het
commando overdragen. Begin september kwam het bericht dat 'den Colonel Heiligers zijne
Ziekte hand over hand toeneemt, en op dit ogenblik alle hoop op herstel verlooren is.1329 Maar
hij overleefde, ondanks recidiverende koortsen waar geen eind aan leek te komen: Tijdens de
koortsvrije dagen pakte Cort Heijligers zijn werk toch steeds weer op tot ook hij er voor
herstel een tijdje uit moest en naar familie werd overgebracht.1330 Begin januari 1809 keerde

1324 NL-HaNA, 2.01.14.02 Oorlog, inv. nr. 1052 Relatieven begin sept. 1808.
1325 Het was in het achterland bekend dat verblijf langs de kusten in Nederland langdurige ziekten met zich 

mee kon brengen. Daar werden ook consequenties aan verbonden. Uit Nederland terugkerende 
seizoenarbeiders werden te Ibbenbüren eerst weer op proef aangenomen in hun werk. Stierven ze binnen 
zes weken aan een uit Nederland meegebrachte ziekte dan verviel voor de familie aanspraak op bijdragen 
uit de Knappschaft. Tussen 1822 en 1828 was 15-20 procent van de ca. 170 Bergleute ´s-zomers ook 
Hollandgänger. Gladen 1970, 97, 98.

1326 Kirckhoff 1825, 296-364. Vgl. Van Loo 1910, 11. Engelse soldaten kregen een ons kinabastpoeder per 
tien à twaalf dagen, opgelost in gin of brandy.

1327 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1054,  Breda 11 sept. 1808, luit.-kol. Coucourt aan de MvO.
1328 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1054, 's-hertogenbosch 14 sept. 1808, Regnault aan de MvO.  
1329 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1052, Luit.-kolonel Coucourt aan de MvO, Breda 4 sept.1808. 
1330 NL-HaNA, 2.01.14.02, inv. nr. 1053, Coucourt aan MvO, Breda 9 sept. 1808. 'dat den Colonel Heiligers 

den gevaarlijke toestant waar in hij eenige dagen heeft geverseerd te boven is en hoe zeer door de 
doctooren opgegeven de Crisis der Ziekte ten goede is overgeslagen, gemelde Colonel bevind zich nog in 
Bergen op Zoom, en zoude tot verder herstel zijner gezondheid een Andere lugt nodig hebben, Zijn Ed. 
Chargeert mij Uwe Exellentie aller ootmoedigst te solliciteeren hem te willen toestaan zich voor eenige 
tijd naar Amsterdam te mogen begeven, hij zoude zich daar in den Schoot zijner Familje bevinden, ook 
indien zijn Edele zich naar hier liet transporteeren vrees ik dat door zijne dienst ijver hij zich [...] nog 
met het Regiment zouden occupeeren 't geen door zijne zwakte hoogst nadelig voor Zijn herstel zoude 
zijn'.
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Cort Heijligers terug bij het regiment en ging weer aan het werk 'in weerwil van ene dadelijke
daarop gevolgd zijnde recidif'. 'Hoe zeer ik met nieuwjaar voor de negende maal recidif,
wierdt, zelfs zeer bedenklijk, en er zelfs op dit ogenblik nog zestien officieren van het 1e
Batton aan koortsen laboreren, er per Compagnie amper een dienstdoende officier is, heeft
ieder een zijn best gedaan, de officieren hebben zelve halve nachten zitten te schrijven, dewijl
de meeste sergeantmajors en fouriers ziek zijn. Kapitains hebben tot f 24 in de week voor
schrijvers besteed,...'  1331 

23 januari 1809

24 januari
Maart, april of mei
13 juni
1 juli
1 juli

31 oktober

Cort Heijligers had zelf nog regelmatig koorts. 16 officieren leden nog aan de koortsen, 
per compagnie is er amper één dienstdoend officier, de meeste sergeant-majoors en 
fouriers zijn ziek.1332 Veel jagers waren nog ziek.
707 zieken bij de jagers, 1.007 'disponible'. 41,3 procent van het regiment was ziek.1333

512 zieke jagers.
De Hollandse armee telde 24.848 man, waarvan 3.488 zieken (14 procent).
1B –  Kamp bij Naarden 43 man ziek, 24 officieren en 535 jagers beschikbaar, totaal 602. 
2B –  Kamp bij Naarden 1 officier + 49 jagers ziek, 26 officieren + 498 jagers beschikbaar,
totaal 574. 
Depot Doesburg 10 zieke officieren en 578 zieke jagers (12 officieren + 140 gezonde 
jagers). 
Resumerend 681 zieken op een totaal van 1916 man, 35,5 procent.1334 

2 officieren en 384 jagers ziek geworden, 284 reconvalescenten.1335

Overzicht 23. Zieke jagers in 1809

Kapitein Croisier overleed op 16 augustus 1808.1336 Kwartiermeester-tresorier Mackay ging
14 september 1808 met retraite wegens de aanhoudende klachten van malaria.1337 Kapitein
Emondt liep blessures op tijdens het beleg bij Nijmegen in 1794 en hield daar klachten aan
over. Toen hij in 1808 malaria kreeg vroeg hij op 22 september 1808 zijn retraite aan.1338

In november 1810 namen de klachten van Stephenson, die in Emden verbleef, weer toe,
'mijne veronachtzaamde ziekte,  door zeer slegte  geneeskundige behandeling,  verergde en
door het veelvuldige gebruik van den kina-bast in conserve, welke naar alle vermoeden niet
van de beste zal zijn geweest, wierd ik aan opstoppingen onderhevig waarbij zich eindelijk
eene huidwaterzucht openbaarde. Ziende dat mijn gesteldheid dagelijks verslimmerde zoo dat
mijne kleeding niet meer konde worden toegeknoopt, en geen schoenen aandoen'. Hij liet zich

1331 NL-HaNA 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1416, Geheime Verbalen 1809, 23 jan. 1809 Cort Heijligers aan de 
MvO. Negen maal recidive was geen uitzondering. Remouchamps (1893, 849-855) beschrijft dit 
fenomeen, zoals bij een meisje van achttien die tienmaal achtereen een aanval van malaria kreeg. 

1332 Vermuë, Verhave 2006, 2: Schwellengrebel beschreef een jongeman uit Enkhuizen die in 1810 ingelijfd 
werd in het Franse leger. 'Onderweg' kreeg hij op 16 sept. koorts en vervolgens nog 15 aanvallen, elk 
gescheiden door 2 dagen, in precies 45 dagen. Na 31 okt. 1810 maakte hij geen melding meer van de 
koorts. Schwellengrebel & de Buck, citaat Dagboek Winckel (1938) 21.

1333 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1416, Geheime Verbalen 1809.
1334 Krayenhoff 1831, bijlage 1.
1335 Amsterdamsche courant, nr. 134, do. 9 okt. 1809, Dumonceau aan de koning, hoofdkwartier te Goes 1 

nov. 1809. Situatie divisie Van Helden: 3e rgt. linie-inf. 1 off. en 195 man ziek, 177 reconvalescenten; 7e 
linie 3 zieke officieren + 136 man, 95 reconvalescenten; 8e linie van 20-31 nov. 66 zieken, 38 reconv.; 2e 
rgt. huzaren 15 zieken, 1 reconvalescenten; Rijdende artillerie 3 zieken. Totaal inclusief jagers 6 zieke 
officieren, 799 zieke soldaten, 1 reconvalescerende officier en 595 man reconvalescerend.

1336 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1048, Cort Heijligers aan de MvO, Goes 17 aug. 1808. 
1337 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1054,  Breda 14 sep.1808, Coucourt aan de MvO. Verzoek om de 

bij gendarmerie geplaatste adjunct-kwartiermeester van Gaart tot het einde van september bij de jagers te 
laten dienen in verband met ziekte van kwartiermeester-tresorier H. Mackay, die nog leed aan de 
gevolgen van 'Zeeuwsche Koortzen'. Mackay was erg verzwakt, en kon daardoor slechts langzaam de 
administratie in orde brengen om het te kunnen overdragen. 

1338 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1054, relatieven aug.-sept. 1808.
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met moeite en veel ongemakken naar Groningen transporteren. Daar constateerde de eerste
officier van gezondheid, aan de hand van de recepten die Stephenson had meegenomen, dat
hij  te Emden niet  goed was behandeld.  Luitenant-generaal Molitor verleende hem enkele
maanden verlof en Stephenson voer per beurtschip met een assistent naar Amsterdam waar
dokter Benecker, chirurgijn-majoor van de geneeskundige dienst van Amsterdam, bevestigde
dat hij  niet goed was behandeld  '...wierden mij vervolgens flanellen windelen om het lijf
gewonden, waar door de vochten meer naar de voeten gedreeven wierden, waarna op iedere
voet eene opening gesneeden werd om het water te ontlasten. Dit verligte mij onmiddeleijk.
Deeze flanellen windselen wierden vervolgens al lager en eindelijk om het dikke der deijen
gewonden. Hiermeede wierd eenige weeken aangehouden, loopende het water dag en nagt
door'.1339  In de loop van januari 1811 keerde hij naar zijn regiment terug, maar hij hield zijn
hele leven last van klachten veroorzaakt door malaria.

Brouwer en Knottnerus wijzen op medische, geografische en seizoengebonden redenen die
het aannemelijk maken dat het juist malaria was die dit soort koortsen en bijgevolg verhoogde
sterftecijfers veroorzaakte. In de eerste plaats zijn er de symptomen van de ziekte, zoals het
verloop van intermitterende koortsen, de recidive, het vocht vasthouden, de reactie van de
koorts op de kinabast en het langzame herstel. In de tweede plaats toont de geografie van de
ziekte  dat  verhoogde  sterftecijfers  grotendeels  beperkt  waren  tot  de  natte  brakke
kustgebieden. Ten derde was de ziekte seizoensgebonden, want na infiltratie van zout water in
winter en voorjaar ten gevolge van stormen ontwikkelden anopheles en het plasmodium zich
juist snel tijdens warme zomers.1340

De  parasieten  van  het  destijds  in  Nederland  en  Noord-Duitsland  voorkomende
plasmodium vivax kunnen ongeveer 6 tot 9 maanden in de levercellen van de mens verblijven
voordat de merozoïten de erytrocyten infecteren.1341 De jager die voor het eerst ziek werd in
de zomer was dus al in het voorgaande najaar door een geïnfecteerde mug gestoken. Het
seizoenmatige patroon ziet er dus als volgt uit:

– januari, februari, maart: muggen komen uit winterrust en gaan eieren leggen;
– april, mei, juni: jonge muggen steken vooral vee;
– juli,  augustus,  september: muggen  trekken  stal  en  huis  binnen.  In  de  loop  van

september neemt het aantal zieken af;
– oktober, november, december: muggen steken in de huizen bewoners en bezoekers.

Infectie  vindt dan plaats  volgens horizontale  en verticale  transitie.  Bij  horizontale
transitie prikt de mug een al met malaria besmette persoon en vervolgens een gezond
persoon, dan kan de ziekte worden overgedragen. Bij verticale transitie raakt de mug
zelf geïnfecteerd. De mug legt vervolgens eitjes met daarin het plasmodium. Zes tot
negen maanden nadat een mens gestoken is wordt deze ziek. In de maanden oktober-
december komen er steeds minder patiënten. Tijdens de winterkou zijn de muggen het
minst besmettelijk, maar anophelesvrouwtjes steken soms ook tijdens de winter! 1342

De levenscyclus van de malariaparasiet is complex en het is geenszins verwonderlijk dat
de  wetenschappers  in  het  begin  van  de  19e  eeuw  de  ziekte  niet  konden  duiden.  Een
vermoeden  van  een  relatie  tussen  muggen,  het  plasmodium  vivax,  brak  water  en  de
'zomerkoortsen'  bestond  toen  nog  niet.  De  lange  latentietijd  van  6  tot  9  maanden
bemoeilijkte het ontdekken van een relatie tussen de genoemde punten. 
1339 Stephenson 1825 I, 99-101.
1340 Brouwer 1983, 140-160; Knottnerus 2002, 339-353.
1341 Schwellengrebel 1929. Schwellengrebel en nog zes anderen lieten zich najaar 1928 steken door een 

besmette mug om de lange latentietijd van het Nederlandse Plasmodium Vivax experimenteel te bewijzen.
Allen kregen malaria na 8-9 mnd. Waarschijnlijk was de latentietijd zo lang als aanpassing aan het koude 
klimaat. Van der Kaaden 2003, 388-393.

1342 Van der Kaaden 2003, 388-393.
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Het verloop van de malaria nadat een mug sporozoïeten in de bloedbaan spuit is als
volgt. De sporozoïeten dringen de levercellen binnen en veranderen in merozoïeten. De
cellen  knappen  en  tienduizenden  merozoïeten  komen  vrij  en  dringen  rode  bloedcellen
binnen waar zij zich vermenigvuldigen. Door te barsten verspreidt elke rode bloedcel meer
merozoïeten.  De  huiveringen  en  koortsen  ontstaan  in  deze  'rode-bloedcellen-fase'.
Sommige  merozoïeten  ontwikkelen  mannelijke  of  vrouwelijke  vormen,  gametocyten
genoemd. Een mug, die zich voedt met het bloed van een aan malaria lijdende soldaat, krijgt
deze  gametocyten.  binnen.  Ze  vermenigvuldigen  zich  en  transformeren  in  oöcysten,  die
barsten en sporozoïeten loslaten. De sporozoïeten verplaatsen zich van de ingewanden naar de
speekselklieren van de mug, klaar om in een jager, een burger of een seizoenarbeider te
worden gespoten. De ziekte kon zich na weken, het jaar daarop of zelfs na een pauze van
meerdere jaren weer opnieuw openbaren.1343

Aan het begin van de negentiende eeuw waren de Jade, Das Brack en de getijdenrivieren
de Eems, de Weser en de Elbe alsmede hun zijriviertjes steeds zouter aan het worden door
erosie stroomopwaarts waardoor de mondingen waren verzand. Veel landbouwgrond was nog
uitsluitend voor begrazing geschikt. Ook overstromingen tijdens stormen en inundaties ten
gevolge  van  oorlogshandelingen  droegen  bij  tot  langdurige  verzilting  van  grond-  en
oppervlaktewater. Oost-Friesland, Jever en Oldenburg kregen een zoetwatertekort. Het ergst
was de situatie op Butjadingen, waar de jagers vanaf eind 1807 verbleven en waar enige tijd
ook een hospitaal van de jagers was gevestigd in het stadje Nordenham. Regenwater werd
opgevangen in tonnen en in bassins waar het ongefilterd werd opgeslagen. Open watertonnen
en het stilstaand water in bassins en kunstmatige vijvers waren ideale broedplaatsen voor
muggenkolonies en daardoor voor malaria. De mug  Anopheles atroparvus gedijde aan het
begin van de negentiende eeuw goed langs de hele Noordzeekust. Andere muggensoorten
konden zich niet handhaven in de brakke leefomgeving.

Malaria verdwijnt langzaam zodra er nog slechts een paar besmettingen zijn. In gebieden
waar maar één soort malaria voorkwam, trad een geleidelijke immuniteit op bij de plaatselijke
bevolking, maar alleen voor die ene soort. Seizoenarbeiders en soldaten van elders hadden dit
geluk  echter  niet.  Anopheles  atroparvus kon de  koude seizoenen alleen  overleven in  de
gunstige omstandigheden die schuren, stallen en huizen boden, juist locaties waar de jagers
gehuisvest  werden.  Seizoenarbeiders,  venters  en  zich  steeds  verplaatsende  soldaten
verspreidden de plasmodia die hyperendemisch voorkwamen in geïsoleerde moerasgebieden.

Brouwer en Knottnerus vatten het belang van malaria als ziekmakende agens in de sociale
historie samen in vier punten. Ten eerste laat de malaria regionaal verhoogde sterftecijfers
zien.1344 Ten  tweede  valt  de  chronologie  van  malaria  samen  met  stormperiodes,  hoge
zomertemperaturen en zomerdroogte. Er is een opvallende gelijktijdigheid van uitbraken van
malaria langs de Noordzeekust.1345 Voor de jagers waren van belang de overstromingen in
Butjadingen, Noord-Beveland, Terneuzen en de dijkwerkzaamheden te Zuid-Beveland in de
periode 1807-1809. Ten derde geeft de sociale topografie aan dat de armere bevolking meer te
lijden had van malaria dan de beter gesitueerden. Ontoereikende kleding, huisvesting (denk
daarbij ook aan inkwartiering van jagers) en voeding in combinatie met algemene gezondheid
gaf malaria een grotere kans. Eenmaal ziek verkleinde de kans op volledig herstel snel omdat
er geen geld was voor medicijnen. In de achttiende eeuw was van de seizoenarbeiders langs
de  kust  een  kwart  tot  een  derde  ziek  voor  ze  naar  hun  eigen  steden  terugkeerden.  In
verschillende  Westfaalse  districten  waren  speciale  ziekentransporten  om ze  naar  huis  te

1343 Knottnerus 2002, 339-353.
1344 Naast Brouwer en Knottnerus werden eerder in deze paragraaf Hutchinson en Eeckelaert genoemd, die 

beiden in hun onderzoeken gebruikmaakten van comparities tussen geboortes en overlijdens in gebieden 
waar malaria wel en niet voorkwam en zo de in malariagebieden verhoogde sterftecijfers (oversterfte) 
konden bepalen.

1345 Dobson 1987; Fraatz 1929, 35-68; Hanssen 1925. 
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transporteren. Het leger had zijn eigen transporten en hospitalen.1346 Ten vierde leidden de
'tusschenpozende koortsen' tot het nemen van een aantal maatregelen. Jenever en wijn werden
in het leger verstrekt. Van tropische producten als tabak, koffie en thee werd verondersteld dat
zij  preventief  werkten.  In  Holland  werd  Haarlemmer  olie  verstrekt,  een  mengsel  van
terpentine en lijnzaadolie. Kinabastpoeder, dat in juiste dosering wél werkte, was te duur voor
de vele soldaten en meestal voorbehouden aan de hogere klasse. Artsen keerden zich ook wel
van de kina af omdat ze het in te lage dosis gaven en bij niet-malaria gerelateerde koortsen.
Artemisia absinthum en Artemisia maritima werd ook tegen malaria gebruikt, mogelijk dat
deze planten kleine dosis Artemisinine bevatten waardoor hun Chinese familie zo bekend
werd. Een gewas dat aan de kust veel genuttigd werd, waren tuinbonen. De lichte giftigheid in
tuinbonen bood mogelijk enige bescherming tegen malaria.1347

Het lot van de jagers te velde en de kleine zoemende steekjagers in de lucht was met elkaar
verbonden. Jagers brachten een groot deel van hun tijd aan de kust door en werden dus
onvermijdelijk besmet. De situatie van 1808 en 1809 was tamelijk extreem, maar elk jaar
zullen er jagers ziek zijn geworden, voor de eerste keer of een recidive.

Een waarschuwing tot slot die uit het voorgaande volgt. Voorzover jagers, in 1808 in Zeeland
gelegerd, daar na korte tijd  werkelijk aan malaria leden, waren zij zes tot negen maanden
daarvóór al besmet geraakt, maar zeker níet in Zeeland. Dat geldt voor de Nederlandse jagers
die eind 1807 in Noord-Duitsland besmet waren, maar tevens voor de Engelse soldaten op
Walcheren in 1809. Zes tot negen maanden voorafgaande aan de inval in Zeeland was een
deel van de Engelse troepen die bij die inval betrokken waren, gelegerd aan de Noordwest-
Spaanse kust, een guur gebied waar óók malaria heerste. Engelse artsen vonden bij sectie van
te  Zeeland  overleden  militairen  vooral  aanwijzingen  voor  ziektes  als  tyfus.1348 Deze
waarschuwing geldt des te meer voor complottheorieën zoals die van Winegard die beweert
dat Napoleon de malaria in 1809 bewust als biologische oorlogsvoering hanteerde tijdens de
inval van de Engelsen in Zeeland.1349 Dat kan zo niet gesteld worden. Napoleon wist dat er
'Zeeuwse koortsen' heersten en dat soldaten daar ziek van werden, maar wat dat precies voor
ziektes waren, dat wisten zijn artsen niet.  

Als  dit  hoofdstuk  iets  heeft  duidelijk  gemaakt  is  het  wel  dat  het  bestaan  van  de  jagers
allesbehalve rozengeur en maneschijn was. Oorlogsdreiging, honger en ziektes, de soldaat zat
er als geen ander middenin. Om zich heen zag hij voortdurend makkers wegvallen, vooral
door ziektes. De soldaten kregen te maken met tyfus, malaria, schurft, tuberculose en andere
ziektes.  Die  onzekerheden  grepen  de  soldaat  aan.  Daartegen,  maar  ook  tegen  de
psychologische impact van angst en weerstand tegen de autoriteit moest het militaire apparaat
voor een tegenwicht zorgen en de soldaten zien te motiveren om de militaire doelen te helpen
verwezenlijken. Over die motivatie gaat het volgende hoofdstuk.

1346 Er was sprake van oversterfte onder kinderen in die kustgebieden waar jagers en andere regimenten waren
ingekwartierd. Veel jagers werden besmet en ziek in 1807/ 1808. Hun aanwezigheid kan hebben 
bijgedragen tot de verhoogde sterfte onder kinderen.

1347 Knottnerus 2002, 339-353; Dalrymple 2012.
1348 Vanaf het begin van de inval in Zeeland tot feb. 1810 waren er 60 Engelse officieren en 3900 soldaten 

overleden. Zes maanden later waren nog 11.000 soldaten als ziek geregistreerd. Veel van de Engelse 
militairen die overleefden, bleven chronisch ziek. Davis 1810; Dawson 1810; Hargrove 1812; Coss 2005, 
290-326 (vgl. Van Loo 1910, 18); Feibel 1968, 62-72. 

1349 Winegard 2019, 332, 333; Brouwer 1983, 140-160; Knottnerus 2002, 339-353.
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Hoofdstuk 2  De armee als stimulerend systeem

Arbeidsmotivatie: materiële en immateriële beloning en straf

In  welke  vorm  werd  de  soldaat  gemotiveerd  door  beloning  ter  compensatie  voor  de
verrichte arbeid en voor de inzet die van hem verwacht werd en in hoeverre was voor die
inzet een mate van dwang nodig? Dit hoofdstuk gaat over het spanningsveld tussen deze
drie elementen in het dagelijks bestaan van de soldaat: beloning in materiële (geldelijk en
in natura) en immateriële vorm, en negatief in de vorm van straf.1350 Elke werkgever of
organisatie past deze drie soorten motivaties ('work incentives' in de termen van de Tilly's
aan  wie  ik  dit  onderscheid  ontleen)  toe.  De  belangrijke  vraag  is  dan  ook  niet  óf  het
regiment  een  incentive  system was,  maar  onder  welke  omstandigheden  welk  soort
motivatie werd gehanteerd en of het evenwicht tussen deze drie types incentives verschuift.
Binnen het regiment werd steeds een evenwicht gezocht tussen materiële en immateriële
beloning en dwang zodat de soldaten optimaal gemotiveerd bleven.1351

De voorgaande  delen  beschreven  al  enkele  elementen  hiervan.  In  deel  I  bleek  hoe
soldaten tussen 1806 en 1810 weliswaar overwegend vrijwillig in dienst konden komen,
maar  verder  volstrekt  afhankelijk  waren  van  de  politiek-militaire  ontwikkelingen  in
Europa.  Deel  II  beschreef  zowel  de  waarde  die  koning  Lodewijk  hechtte  aan  de
gezamenlijk gedeelde verantwoordelijkheid van het volk als de individuele vrije keus om
de verantwoordelijkheid ten aanzien van het leger te vervullen. Na 1810 kon er nog steeds
op vrijwillige basis dienst genomen worden, maar de behoefte aan mankracht in de armee
was volgens keizer Napoleon meer gegarandeerd met de instelling van de conscriptie. Het
aantal vrijwilligers tussen 1810 en 1813 was nog maar klein. Het accent van vrijwilligers
verlegde  zich  enigszins  naar  plaatsvervangende  dienstneming,  financieel  heel  wat
interessanter dan dienstneming als gewoon vrijwilliger. Deel III maakte duidelijk hoe de
kracht  van  de  groep  bepaald  werd  door  de  mate  van  verantwoordelijkheid,  de  inzet
waarmee  het  individu  zijn  specifieke  arbeid  verrichtte.  Binnen  het  regiment  hield  een
aantal  factoren het systeem in stand: de hiërarchie en de discipline,  de scholing en de
werkverdeling. Compensatie vond de soldaat in een financiële vergoeding voor zijn arbeid,
een regeling bij invaliditeit en zekerheden voor nabestaanden wanneer de soldaat het leven
zou laten tijdens zijn werk, daarnaast in huisvesting en voeding. Meer immaterieel werd
zijn toewijding gevoed door eerbetoon en door presentatie van kleding en wapenen als
individu en als groep.

In  dit  vierde  deel  worden  aspecten  van  het  incentive  system meer  systematisch  en
uitvoerig geanalyseerd: materiële en immateriële beloning en daartegenover straf. Bij dit
laatste moeten wij ons afvragen hoe de handhaving van de discipline geregeld was en hoe
dat in de praktijk uitwerkte. De soldaat trad immers uit het burgerleven en viel vanaf dat
moment onder de militaire rechtspraak.

De verwachtingen bij vrijwillig intreden waren laag bij de soldaat, maar dwang speelde
daar een minder grote rol.1352 Eenmaal in contractueel vastgelegd dienstverband en vooral
ook met de invoering van de conscriptie veranderde dat en onttrokken velen zich toch aan
het  overeengekomen  dienstverband.  Bij  een  systeem  van  de  conscriptie  was  dwang
onontkoombaar.  Dwang  werd  ook  toegepast  bij  militairen  die  zich  niet  aan  de  regels
hielden. Tegenover de lage verwachtingen bij vrijwillig in dienst treden met alle risico's

1350 Lucassen, Zürcher 1998, 405-419 (405-411); Van der Linden, Lucassen 2001, IISG research paper 41.
1351 Tilly & Tilly 1998, 74, 201-211. De in bijlage IV.13 opgenomen uitwerking van een SWOT-analyse in 

een confrontatiematrix maakt zichtbaar hoe en waar elementen van de workincentives gunstig of 
ongunstig uitwerkten voor het regiment.

1352 Muir 2000, 198, 199.
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van vrijblijvendheid en onverschilligheid (waaraan bovendien aanzienlijke beroepsrisico´s
verbonden waren), moest toch iets stevigs staan ter bevordering van de motivatie van de
soldaat. We kunnen dan denken aan het uniform en het werk dat de soldaten met elkaar
verbond,  maar  ook aan  de  toekenning van eretekens  of  uitzonderlijke toelagen.  Het  is
daarbij interessant op welke momenten en in welke omstandigheden het regiment verbale
beloningen ontving, bij voorbeeld voor getoonde inzet. 

Wanneer verhoudingen tussen mensen zodanig zijn dat iemand primair iets  doet om
straf  te  ontlopen bij  het  nalaten  van iets,  dan is  er  sprake van dwang.1353 Van al  deze
begrippen zijn in dit hele boek voorbeelden te vinden. In dit hoofdstuk wordt handhaving
van  de  orde  binnen  het  regiment  en  in  verhouding  tot  de  wereld  buiten  het  regiment
belicht.

Verzorging is voor het menselijk functioneren van evident belang en zeker ook in het
leger.  Uit  de  recente  Nederlandse  geschiedenis  blijkt  dit  uit  de  invoering  hiervan  als
verplicht schoolvak sinds de invoering van de basisvorming op alle middelbare scholen.
Anderzijds staat verzorging steeds onder druk, ook in de armee. Ook dit is weer heel recent
gebleken doordat het schoolvak verzorging door bezuinigingen is geschrapt.

Financiën als materiële beloning bij het regiment

Drie officieren van het depot jagers vervoegden zich op maandagochtend 10 november 1806
al vroeg bij de commissaris van politie te Deventer. De avond tevoren verwachtten zij een
ordonnans die geld voor de soldij en de vivres voor de jagers zou brengen. Maar deze was niet
verschenen  waardoor  de  officieren  van  het  depot  in  grote  verlegenheid  waren  gebracht.
Particulieren hadden al een aanzienlijk bedrag voorgeschoten, vandaar het verzoek aan de
commissaris de resterende 2.000 gulden voor te schieten onder de stellige belofte dit bedrag
zo  spoedig  mogelijk  terug  te  betalen.  Het  gouvernement  had  al  eerder  geschreven  aan
gemeentes dit in voorkomende gevallen te doen en de magistraat honoreerde het verzoek. Op
vrijdag 14 november was er nog steeds geen geld gearriveerd, reden waarom de administratie
van de jagers om uitstel van restitutie verzocht teneinde aan de behoeftes van de soldaat te
kunnen voldoen en daarmee onaangenaamheden te  voorkomen.  De soldaten  zouden hun
tekorten anders zelf gaan aanvullen en inkwartiering bij  de bevolking zou onvermijdelijk
worden.  Het uitstel  van restitutie  werd toegestaan.  Het  geld werd op 18 november 1806
eindelijk ontvangen en restitutie vond onder dankzegging plaats. De volgende dag kwam er al
weer  een  verzoek  van  het  3e  regiment  jagers  om een  voorschot  van  3.000  gulden.  De
magistraat vond dat 's stads financiën voorschotten thans niet toelieten, waarna zij de jagers
'in Godes Bescherminge hebben aanbevolen'.1354 Dit  voorbeeld is  een van de talloze van
geldgebrek bij het regiment. Hier kunnen we drie aspecten onderscheiden: de consequenties
voor de soldaat, voor de omgeving en administratieve problemen.
Waar had  de  soldaat  recht  op?  De arbeid  van  de  soldaat  werd  in  principe  financieel
gewaardeerd in de vorm van soldij en bijzondere vergoedingen. De soldaat kreeg in de jaren
1806-1810 per dag vijf stuivers waarvan twee door de kapiteins van de compagnieën achter
gehouden werden als reservering voor uitrusting en kleding. De elitetroepen, bestaande uit
karabiniers en voltigeurs,  verdienden vijf  en een halve stuiver  per dag.  Ook zij  moesten

1353 Politieacademie, catalogus mediatheek, Thesaurus politiekunde, D (2014). Geen ander boek dan het 
alleraardigste puzzelwoordenboek geeft beter de begrippencorona van dwang weer: aansporing, 
compulsie, dienstbaarheid, discipline, druk, geweldadige aanranding, gehoorzaamheid, geweld, het 
dwingen, juk, keurslijf, klem, moet, machtsuitoefening, noodzakelijkheid, onderwerping, orde, overmacht,
obsessie, opgelegde manie, onder invloed omdat het moet. Zie 
www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DWANG/1, geraadpleegd 24 maart 2013.

1354 SD, ID 0692, Archief Franse Tijd, notulen van de Magistraat 1806-1808, inv. nrs. 19 en 20, alsmede brieven
aan het stedelijk bestuur 1806-1808, inv. nrs. 50 en 51.
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daarvan er twee per dag afstaan voor reservering.1355 Het financieel verkeer bij het regiment
werd  vastgelegd  in  regelingen  zoals  het  marsreglement.  Daarin  stond  dat  de  raden  van
administratie van regimenten over de hun toevertrouwde gelden een aparte rekening moesten
bijhouden.  De twee stuivers  per  jager  die  van de  soldij  werden ingehouden droegen de
kapiteins van de compagnieën af aan de kwartiermeester-thesaurier. De overige drie stuivers
en de kosten voor transport werden door hem voorgeschoten uit gelden van de Raad van
Administratie van de jagers.1356

Het dagloon van een jager in een Frans regiment lichte infanterie (of een fuselier in een
regiment linie-infanterie) was 0,30 franc per dag. In de praktijk ontving de militair 0,20 franc
per dag. Zonder dat de soldaat daar iets over te zeggen had, werd het verschil van 0,10 franc
in de 'masse' van het regiment gestort als afschrijvingskosten en voor allerlei voorziene en
onvoorziene  kosten.  Uitgaven  voor  zowel  de  aanschaf  van  leer  voor  een  paar  nieuwe
schoenen  (3,00  franc)  als  de  vervaardiging  van  een  paar  schoenen  (1,55  franc)  werden
bijvoorbeeld uit deze 'masse' betaald. De koers van de franc was 0,492 Hollandse gulden,
maar er zijn voorbeelden gevonden waar de gulden tegen lagere koersen werd gewisseld die
dichter bij 0,45 Hollandse gulden liggen.1357 Omgerekend ontving de soldaat uit Nederland
dus nog maar ongeveer twee Hollandse stuivers en betekende de overgang naar het Franse
leger een gevoelige financiële achteruitgang. De administratie van de inkomsten en uitgaven
werd bijgehouden in een soldatenboekje dat ook nog eens 0,17 tot 0,50 franc kostte.1358

De soldaat  kreeg  op kosten  van de staat  eenmalig  een  volledige  uitrusting,  maar  per
onderdeel van deze uitrusting was vastgelegd hoe lang de soldaat daarmee moest doen. Een
sjako werd bijvoorbeeld pas na vier jaar vervangen, terwijl een pantalon na twee jaar was
afgeschreven  in  vier  halfjaarlijkse  perioden.  Waren  schoenen  kapot  vóór  de  officiële
vervaldatum, dan diende een soldaat die op eigen kosten te repareren of te vervangen. Dit was
een van de achtergronden van het systeem van verplichte inhouding van de soldij voor de
'masse' aangezien soldaten hier natuurlijk niet zelf voor reserveerden. Gratificaties konden in
plaats van in baar geld ook worden uitgekeerd in de vorm van – bijvoorbeeld – een pantalon
of een jas. Dat was ter beoordeling van de kolonel van het regiment.1359

In theorie was de soldij-, uniform- en voedselverstrekking in de reglementen te vinden. De
minister van Oorlog stelde op 16 januari 1809 een nieuw reglement vast voor het huisvesten
en  voeden  van  de  troepen  tijdens  marsen.  Het  reglement  geeft  een  goed  inzicht  in  het
functioneren van de financiën, de administratie en de Raad van Administratie.1360

Voor de soldijverstrekking in het Franse leger was eveneens een strikte betaalstructuur
opgezet. De diensten van de 'Tresorerie' werden naar elk legerkorps gedirigeerd door een
'payeur principal'. En naar elke divisie door een 'payeur divisionnaire', geassisteerd door

1355 Het Reglement ter executie van 's Konings Decreet, van den 4den Januarij 1809, No. 5, houdende 
bepalingen omtrent het huisvesten en voeden der Troepen, wanneer dezelve zich binnen het Rijk op 
marsch bevinden, door de MvO vastgesteld op 16 jan. 1809, waarin opgenomen het Reglement op de 
Kasernering 11 juli 1807.

1356 Marsreglement jan. 1809, art. 11. Dat ligt in de meeste gemeentearchieven onder ingekomen stukken 
1809.

1357 Bijvoorbeeld in de brieven van T.C.C. Veeren; Amersfoort  2012, 83-106 (94).
1358 RHCL, collectie handschriften, inv. nr. 357. Met dank aan Joost Welten.
1359 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, Dumonceau aan de MvO 28 mei, 9 en 10 juli 1807; 

2.01.14.02 Oorlog, inv. nr. 1061 2e helft okt. 1808, Doesburg 23 juli 1808, afschrijving op kleding van 
officieren en soldaten die voorjaar 1808 op Texel overgingen naar de marine.

1360 GA Ferwerd, ingekomen stukken, jan. 1809; GA Doesburg, idem; GA Zevenaar, idem. Het Reglement ter 
executie van 's Konings Decreet, van den 4den Januarij 1809, No. 5, houdende bepalingen omtrent het 
huisvesten en voeden der Troepen, wanneer dezelve zich binnen het Rijk op marsch bevinden, door de 
MvO vastgesteld op 16 jan. 1809, waarin opgenomen het Reglement op de Kazernering van 11 juli 1807. 
Een samenvatting van het marsreglement is opgenomen in bijlage IV.1.
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'payeurs  adjoints'.  Hun  benoeming  viel  onder  het  'ministre  du  Trésor'.  De  'payeurs'
boekten de soldij op de staten en rekening, op de rol van de 'inspecteurs aux revues'. De
'commissaires des guerres' verdeelden de beschikbare gelden naar hun inzicht evenredig
onder de korpsen. Op campagnes leed de 'Trésorerie' vaak grote verliezen aan personeel en
middelen. Vanaf 1789 tot 1814 was de begroting voor de landmacht in Frankrijk gegroeid
van 106 naar 673 miljoen francs.1361 Tussen 1808 en 1814 maakte het 33e légère deel uit
van  die  begroting  en  tussen  1810  en  1814  kwamen  een  kleine  400.000  francs  aan
soldijgelden ter beschikking van de ruim 8.100 militairen die tussen 1810 en 1814 dienden
in  het  regiment.1362 Op  de  soldij  konden  toeslagen  worden  verstrekt,  zoals  voor
anciënniteit: een soldaat met tien, vijftien of twintig jaar dienst verdiende iets meer dan een
collega die de gelederen net was komen versterken.1363

In 1810 kreeg de Hollandse administratie van het regiment dus ineens te maken met de
nieuwe  uitgebreide  Franse  regels  en  controles.  Tot  in  detail  regelde  het  'Ministère  de
l'Administration de la guerre' al het denkbare voor voeding, voorraden, wapening, hospitalen,
huisvesting en transport.1364 Alleen al de administratie van conscrits, conscrits réfractaires en
deserteurs vergde in 1811 meer dan honderd formulieren, van een alfabetische namenlijst van
de  conscrits  tot  de  samenstelling  van  het  gezin  waar  hij  uit  kwam,  de  loting  voor  de
conscriptie, het begeleiden van konvooien van conscrits, aanstichters tot onrust en desertie,
remplaçanten en veroordeelde conscrits.  Van wapen-, kruit-  en kogelleveranties werd een
aparte administratie bijgehouden. Elk facet van het leger was genormeerd en controleerbaar
gemaakt.1365 

Soldijachterstand

In de periode tussen 1795 en 1848 worstelden achtereenvolgende regeringen in Nederland
met langdurige begrotingstekorten.1366 Tegen de achtergrond van de dynamische politiek-
militaire  maar  financieel  onevenwichtige  periode  van  1806-1814  hoeft  niet  de  vraag
gesteld te worden  óf het regiment iets merkte van de financiële situatie, maar op welke
wijze.1367 

Toen Lodewijk Napoleon in juni 1806 naar Den Haag kwam, werd hij geconfronteerd
met een totaal ontwrichte begroting. De staatsschuld was tussen 1795 en 1805 toegenomen
van ongeveer 600 tot 850 miljoen gulden en de rentelasten waren nagenoeg gelijk aan het
totaal van de staatsinkomsten. Op 21 juni 1806 constateerde I.J.A. Gogel, secretaris van
staat voor de financiën, dat de achterstand ongeveer 24 miljoen gulden bedroeg.1368 Vanaf
juli 1806 werd vervolgens een systeem van maandelijkse begrotingen ingevoerd en in het
voorjaar van 1807 werd een lening van 40 miljoen gulden geopend à 6 procent waarmee de
lopende uitgaven,  de rente  op de staatsschuld en een deel van de achterstallen werden
betaald.1369 Lodewijk  Napoleon  benoemde  eind  1807 de  Commissie  tot  Verevening  en
Betaling van de Achterstand (CVBA) die in november 1808 verslag deed van de omvang

1361 Pinaud 1999, II, 871, 872; Bruguière 1999, I, 801.
1362 SHAT Xb 622, Verification de la Comptabilité, 16 april 1818. De hoogte van de soldij voor de militairen 

is beschreven in bijlage IV.9.
1363 Règlement sur la solde,  an XIII; Instructies an XIII; Instruction pour les payeurs 1805, inhoudende 225 

artikelen.
1364 Lentz 1987, I, 38. In 1805 gaf het ministerie van Administratie 105 miljoen francs uit terwijl het ministerie 

van Oorlog 167 miljoen francs uitgaf.
1365 Etat des Fournitures en Impressiona [...], no. 10. Circulaire du 21 septembre 1811.
1366 Landheer 2009, 257-277; Landheer 2012, 189-230.
1367 Bijlage IV.7 geeft een overzicht van de soldijachterstand bij het regiment.
1368 Pfeil 1998, 478; Vles 2009, 86; Sillem 1864. 
1369 Landheer 2012, 198.
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en aard van de achterstand.1370 Ten aanzien van het beheer over inkomsten en uitgaven
betreffende 1807 en vroegere jaren werd naar  Frans  voorbeeld per  1  januari  1808 een
'scheiding  van  diensten'  ingevoerd.  Daardoor  konden  (achterstallige)  lasten  van  een
bepaald jaar alleen worden betaald met inkomsten uit dezelfde periode.1371

Ondanks de inventarisatie  door de CVBA en organisatorische verbeteringen waartoe
koning  Lodewijk  een  aanzet  had  gegeven,  maakten  structureel  hogere  uitgaven  dan
inkomsten  en  nieuwe  leningen  dat  de  financiële  toestand  van  de  zeven  Nederlandse
departementen, die in juni 1810 bij Frankrijk werden ingelijfd, onverminderd dramatisch
was. Door leningen in 1807, 1808 en 1809 nam de overheidsschuld met ongeveer 100
miljoen gulden toe tot een totaal van bijna één miljard. Napoleon besloot bij de inlijving
volgens het decreet van 9 juli 1810 het Nederlandse leger wél, maar de financiën van de
Nederlandse  departementen voorlopig niet te consolideren met die van het keizerrijk.1372

Een van de eerstvolgende decreten betrof de tiërcering van de rente van de staatsschuld,
waarbij  de  rente-uitkeringen  tot  een  derde  werden  teruggebracht.1373 De  financiële
beperkingen en reorganisaties van het leger van Lodewijk wees Napoleon mordicus af.1374

De regering stelde elk jaar een begroting voor militaire zaken vast. Deze bedroeg voor
het  jaar  1809 11 miljoen gulden.  Daarvan werd 330.000 gulden gereserveerd voor het
jagerregiment dat op papier uit 1.782 man bestond. De zeven linie-infanterieregimenten
(12.474 man) stonden op de begroting voor 2.303.502 gulden.  De begroting geeft tevens
een overzicht wat de diverse rangen aan soldij ontvingen. De personeelskosten van lichte- en
linie-infanterie waren gelijk.1375 

De soldijachterstand loopt als een rode draad door dit onderzoek, zowel bij de bataljons te
velde, bij het depot en tijdens opname in een hospitaal.1376 Directe betaling voor geleverde
diensten was in de praktijk van de soldatenarbeid dus geenszins vanzelfsprekend. Het lijkt
er zelfs op dat (gedeeltelijke) betaling van soldij niet eerder plaatsvond vóór de limiet van
het krediet van het regiment bereikt werd.  Eind augustus 1811 circuleerde een lijst met de
soldijachterstand tot 1807.1377 Tot 31 december 1816 konden militairen in het kader van de

1370 Bij decreet 2 van 8 nov. 1807 werd de Commissie tot Liquidatie van de Achterstand (CLA) opgezet. Per 
31 dec. 1807 om 18.00 uur werd de taak van deze commissie uitgebreid met de betaling van de dienst van
vroegere betalingen. De leden van de CLA kregen de bijbehorende archiefstukken overgedragen en de 
naam van de Commissie tot Liquidatie van de Achterstand werd gewijzigd in Commissie tot Verevening 
en Betaling van de Achterstand (CVBA).   

1371 Bonaparte 1820, II, 113-114; Landheer 2012, 200-211.
1372 Landheer 2012, 203.
1373 Kantoren staakten betalingen, liefdadigheidsinstellingen kwamen in problemen. Predikanten en onderwijzers 

kregen een tijdlang geen bezoldiging. Gepensioneerden moesten weer gaan werken. Amsterdam verloor een 
zevende van zijn bevolking. In Den Haag en Delft was de ontvolking nog groter. In Haarlem werden 500 
huizen voor afbraak verkocht.

1374 Wupperman 1913, 158; Bas 1891, 539.
1375 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1079, relatieven 10-16 jan.1809, 9 okt. 1808, begroting van 11 

miljoen gulden voor militaire zaken in 1809, 'Ministére de la Guerre service de l'an 1809.Tableau 
Sommaire et Approvimatif des Fonds alloués au Departement de la Guerre pour l'entretien de l'Armée de 
Sa Majesté reduite à la force suivante pour l'an 1809, volgens Decreet van 1 maart 1807 nr. 1 en van 1 
dec. 1808 nrs. 6 en 7. Zie voor de begroting van 1809 bijlage IV.9.

1376 Madelin 2003, III, 769. De achterstanden in betaling aan soldaten waren geen exclusief Nederlands 
probleem. Twee voorbeelden: ten tijde van de slag bij Friedland en het daarop volgend verdrag van Tilsit 
in juni en juli 1807 was de achterstand van soldijbetaling bij de Franse troepen opgelopen tot zes 
maanden; Venzky 1966, 94-98, 109. In 1813 werd de financiering van het Russisch-Duitse Legioen, 
vooral gevormd uit krijgsgevangen Duitsers en Nederlanders, overgenomen door de Engelsen onder de 
voorwaarde dat de Engelsen bepaalden waar deze troepen werden ingezet. In januari 1814 had Engeland 
vier maanden betalingsachterstand van de soldij en ondanks stellige Engelse beloften bleef de kas van het 
legioen in 1813 en 1814 chronisch leeg.

1377 NL-HaNA, 2.01.14.08, inv. nr. van de archieven van enige officieren van de Franse, Bataafse en 
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liquidatie van Nederlandse achterstand verzoeken indienen en tot 31 december 1817 konden
daar nog correcties op worden ingestuurd.1378 Nog in 1821 deed de commissie afbetalingen.
De meeste militairen van het voormalig jagerregiment konden daar geen gebruik meer van
maken omdat zij tussen 1811 en eind 1812 om waren gekomen, gedeserteerd of anderszins
verdwenen waren.

´s Rijks betaalmeester kwam op 6 december 1806 langs bij de jagers in Noord-Duitsland.
Dat was  de eerste en voorlopig tegelijk de laatste keer, want op last van de koning stopte hij
de uitbetaling aan de militairen in Duitsland teneinde de schatkist te ontlasten.1379 Ook in april
1807 was nog geen soldij betaald en dat begon te wringen bij de soldaten en bij de leiding van
het regiment. Generaal Crass, waar de jagers onder dienden, stelde op 11 april 1807 een plan
op tot bivakkeren en refereerde en passent aan het achterblijven van soldij  en de slechte
situatie waaronder de jagers moesten functioneren. Dumonceau reageerde op 13 April 1807
en ontzegde de soldaten het recht om geld te vragen. Volgens hem ontvingen ze immers
regelmatig enige soldij.  ‘Geen mens heeft  wat te klagen, de Jagers komen niets tekort!’,
besloot Dumonceau.1380 Vrijwel direct liet Dumonceau de minister van Oorlog echter ook
weten dat er nog steeds een fors geldtekort was. Zijn intentie was de mannen wekelijks uit
te betalen (veldgratificatie plus traktement).1381 De kolonels moesten  volgens Dumonceau
hun aandacht verleggen van geld en verzorging naar het functioneren van de jagers aan de
kust waar de Engelsen elk moment met een vloot konden verschijnen. Als het Crass aan zaken
ontbrak,  kon  hij  daarover  contact  opnemen  met  commissaris  Palm  te  Bremen,  de
verantwoordelijke voor de situatie in Hannover. Brieven van Crass over dit soort zaken aan
Dumonceau  gericht,  werden  vanaf  dat  moment  doorgestuurd  en  door  hem  niet  meer
beantwoord.

Ten tijde van de briefwisseling tussen Crass en Dumonceau veranderde er echter iets in de
situatie rond de soldij onder druk van de militaire actualiteit. Zweedse troepen drongen vanaf
1 april  1807 de Franse troepen onder Mortier terug van de vesting Stralsund tot Stettin,
waardoor  Pommeren  en  Mecklenburg  voor  hen  open  lagen.  Medio  april   marcheerden
Hollandse  troepen  naar  Lauenburg  en  van  daar  verder  naar  Schwerin.  Prompt  werd
honderdduizend gulden  beschikbaar gesteld om in een deel van de soldij van officieren en
soldaten te voorzien. Op 26 april was de actie beëindigd en keerden de jagers terug naar de
oude  locaties.  Er  kwam  nogmaals  150.000  gulden  beschikbaar  voor  een  deel  van  de
achterstallige traktementen en een gratificatie.1382 Dumonceau hoopte dat de minister aan de
koning zodanig verslag wilde doen, dat spoedig een nieuw krediet ten gunste van zijn korps
verwacht kon worden.

Eind mei 1807 stelde koning Lodewijk inderdaad geld beschikbaar voor de troepen in
Duitsland. Officieren kregen hun soldij met terugwerkende kracht tot 1 februari uitbetaald,

Koninklijke Hollandse Armee, 1793-1813. Hierin zijn de archiefjes van enige organen zoals beschreven 
in de inventaris 'Van Thielen' opgenomen (Lammerts, M.D., stencil 's-Gravenhage 1948).

1378 Overijsselsche courant, nr. 86, 25 okt. 1816, 1; nr. 93, 21 nov. 1817, 2. 
1379 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 3, ingekomen stukken december 1806. Door fors te bezuinigen 

op leger en vloot hoopte Lodewijk de begroting voor 1806 van 75 naar 55 miljoen terug te brengen. Daar 
stonden 44 miljoen belastingen tegenover. Fritschy 2006, 201-218 (207-209).

1380 Elders duurde de geldschaarste nog langer voort, daar ontvingen ze niets, volgens Dumonceau. Geld stond los
van het kamperen, dat behoorde tot de normale dienst. Tijdens geforceerde veldtochten in winters kwam het 
vaak voor dat soldaten geen soldij kregen. Ook kwam het voor dat zij dan geen stro hadden en geen brandstof 
om te koken en zich te drogen. Officieren aten soms aardappels boven een vuurtje en wortelen of rapen. 

1381 Veldgratificatie was een soort gevarengeld, gekoppeld aan legering op gevaarlijke locaties, zoals aan de 
kust of wegens het risico op gevechten. Het was ook een soort motivatiepremie.

1382 De soldaten van de diverse regimenten kregen, zonder onderscheid, tien stuivers per week uitgereikt. Naar 
verwachting kon zo tot eind april de soldij van de soldaten betaald worden. Een jager had recht op drie 
stuivers soldij per dag. Als hij er tien per week ontving kwam hij er nog elf tekort op de soldij, de 
veldgratificatie niet inbegrepen.

303



maar februari en maart 1807 bleven tot nader order achterstallig. Voor de soldaten werd over
de maanden april en mei halve soldij betaald. Bovendien werd wat nog niet betaalbaar gesteld
was van de veldgratificatie ook voldaan. Elk regiment kreeg bovendien een voorschot van
2000 gulden op equipementsgelden. Het werd aan de kolonel overgelaten of dit in baar geld
dan wel in kledingstukken betaald werd. Verscheidene officieren gaven op 9 juli aan nog
steeds een of meerdere maanden soldij te goed te hebben. Een dag eerder was een zevende
krediet  geopend  van  tweemaal  honderdduizend  gulden.  Dit  bedrag  werd  vanuit  Holland
gestort bij  de bank van de heren Brauer te Hamburg. Dumonceau vroeg de minister van
Oorlog of hiervan ook achterstallige soldij aan de officieren betaald mocht worden.1383

De financiële problemen bij het regiment waren begin oktober 1807 zo groot geworden dat
er geen kredieten meer konden worden opgenomen. Kolonels van diverse regimenten konden
zelfs van hun eigen geld geen leningen meer verstrekken aan soldaten. Dumonceau kwam zo
in een spagaat tussen zijn slecht betaalde soldaten enerzijds en de minister van Oorlog en de
koning anderzijds. De armoede onder de soldaten was zo groot, dat zij geen schoenen meer
konden aanschaffen of deze zelfs  maar laten repareren,  laat  staan hun schulden aflossen.
Dumonceau verstrekte ten einde raad uit zijn eigen vermogen gelden in de hoop dat zijn
kolonels het daarmee zouden redden tot er weer geld uit Holland beschikbaar werd gesteld.1384

De verzorging van de soldaat in het armelijke Noord-Duitsland was af en toe zó slecht dat
overwogen werd om de inhouding van de twee stuivers op te schorten. Op 2 februari 1808
vond Dumonceau dat de soldaten in het Oldenburgs ´heijachtig bijna ellendig land´ niet
langer  twee  stuivers  voor  vivres  behoefden  te  worden  gekort.  Regnault  had  inmiddels
hetzelfde verzoek gedaan aan de minister van Oorlog, buiten Dumonceau om.1385

Het verhaal wordt eentonig. De soldijachterstand bij de Nederlandse regimenten was in
de  zomer  van  1808  opgelopen  tot  meer  dan  een  half  jaar.1386 Ondanks  de  grote
soldijachterstand bleef het rustig onder de militairen. Onlusten braken eerst uit op 1 september
1808, kort  voordat de Brigade Chassé op 3 september in de stromende regen Nederland
verliet om naar Spanje te marcheren. Enkele leiders werden gearresteerd en kolonel Lycklama
à Nijeholt stelde een onderzoek in naar de oorzaak van de relletjes bij de twee bataljons onder
zijn bevel. De militairen klaagden over de nalatige soldijbetaling en dreigden niet eerder te
vertrekken dan nadat zij de achterstallige soldij hadden ontvangen. Bij het 2e linie-infanterie
regiment ging het om bedragen tussen de 50 en 70 gulden voor de infanteristen en 150 tot 200
gulden voor de onderofficieren, terwijl ook sommige officieren meer dan zes maanden loon te
goed hadden. Dumonceau adviseerde op korte termijn een klein voorschot toe te staan om
daarmee onrust onder de soldaten te voorkomen. De brigade Chassé kampte met vergelijkbare
soldijachterstanden als de jagers.1387

1383 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, aan de MvO 16 en 26 april 1807, 28 mei, 9 en 10 juli 1807; 
inv. nr. 4, ingekomen stukken april 1807 van de MvO en Mortier.

1384 Dumonceau ontving een jaarsalaris van 9000 gulden. Daarboven schonk koning Lodewijk hem over 1807 
3000 gulden extra. Hij was zeer gesteld op zijn generaal/ maarschalk. 

1385 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, Dumonceau aan de MvO 6 okt. 1807, 2 feb. 1808.
1386 Een voorbeeld: Halvemaanblazer Jan van Dongen verdronk te Bergen op Zoom op 26 mei 1808. De Raad

van Administratie van het 3e RJ te Doesburg constateerde in het 'schuldboek' van de desbetreffende 
compagnie dat Van Dongen liefst 69 gulden en 12 stuivers soldij te goed had, ruim een half jaarsalaris 
voor een halvemaanblazer die 127 gulden per jaar verdiende. Van Dongen sr. was dagloner van beroep en 
woonde met zijn vrouw Antje Bezaar onder armelijke omstandigheden in Amsterdam. Zij konden het geld
van hun overleden zoon goed gebruiken. NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1052, Van Dongen Sr. 30
juni 1808; Raad van Administratie, Doesburg 29 juli 1808.

1387 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1122, relatieven 1-9 aug. 1809; Moor, Vogel 1991, 51-52, 55, 64, 
66; Archief familie Irish' Stephenson, 'Hardkartonnen map met groene touwtjes', brief Commissariat du 
Royaume des Pays-Bas pour l'execution de la convention du 25 Avril 1818. De portefeuille had Michel 
vanaf zijn examen als luitenant op 15 aug. 1804. Luitenant Michel Stephenson was van de jagers 
overgeplaatst in de brigade onder de hoede van zijn stiefvader generaal Chassé.  Hij verdronk in oktober 1813
tijdens de slag bij Vega in de rivier de Bidoassa en had een soldijachterstand van 1065 franc.
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Manschappen die gedecoreerd waren met chevrons (zie hierna) zouden volgens opdracht
van de minister van Oorlog van 12 november 1808 spoedig uitbetaald krijgen, maar dat was
op 21 januari 1809 nog steeds niet gebeurd.  Ondanks achterstanden in soldijverstrekking
kwam het soms voor dat er teveel soldij was betaald. Het overkwam kapitein Cailliou in
september  1808 dat  het  ministerie  van Marine  en Koloniën hem kortte  om onbekende
redenen. Het ging om bijna 110 gulden over een periode dat hij in een van de Hollandse
koloniën had gediend. Maar na verloop van tijd werd het toch weer geretourneerd aan
Cailliou.1388

Naast  's  lands  financiën  liepen  de  soldijbetalingen  ook  vertraging  op  door  de
administratieve problemen bij  de uitvoering van de betalingen. Toen twee veldbataljons
van het jagerregiment in de loop van het voorjaar van 1808 naar Zeeland waren gedirigeerd
was rond de jaarwisseling al het geld bij  de bataljons en bij  het depot helemaal op. 1389

Kolonel  Cort  Heijligers  verzocht  de  minister  op  13  januari  1809  om  een  krediet
beschikbaar te stellen voor de dringendste zaken van ten minste tienduizend gulden, maar
liever twintigduizend gulden. Het regiment kon nergens meer wat lenen en voor het eind
van de week was er absoluut geld nodig. Betaalmeester van Oorlog J. van Burg garandeerde
met terugwerkende kracht soldij over december en een voorschot voor januari 1809. Deze
betalingsvertraging had een administratieve reden omdat alle zakelijke beslommeringen van
de bataljons via de Raad van Administratie in Doesburg moesten lopen. In de loop van de
week kwam er elfduizend gulden beschikbaar op het kantoor van de 'Contra-Ordonnantiën' te
Arnhem plus een voorschot op de soldij voor januari en negenduizend gulden op de kantoren
Den Haag, Leiden of Rotterdam, vermeerderd met het restant soldijen over januari 1809.
Besloten werd een deel van het krediet over te maken vanuit Amsterdam aan de provisionele
Raad van Administratie van het 1e bataljon te Den Haag om dat vervolgens met de Raad van
Administratie te Doesburg te verrekenen. Dat betekende een grote omweg van Amsterdam via
Doesburg naar Den Haag en Leiden.1390 Maandelijkse betalingen aan de officieren zouden
plaatsvinden vanaf 15 maart 1809, maar over de betalingen aan de soldaten werden geen
mededelingen  gedaan.1391 Voor  de  Westfaalse  soldaten  in  het  regiment  werd  een  aparte
financiële boekhouding bijgehouden. Begin 1809 zaten ook de leningen voor deze Duitse
soldaten aan hun maximum. Een voorschot van 2000 gulden was bijna op en op korte termijn
was een nieuwe lening van 2000 gulden nodig.

Toen  de  veldbataljons  op  17  augustus  1809  te  Woensdrecht  verbleven,  waren  er
wederom  nijpende  tekorten  in  de  soldijbetaling.  Ondanks  toezeggingen  van  de
Betaalmeester van Oorlog was er bij het regiment in augustus nog niets ontvangen. Jagers
zonder geld konden onaangenaam gedrag vertonen. In de steden kon een regiment soms nog
enige  leningen  afsluiten,  maar  dat  was  in  de  arme  dorpen  waar  de  jagers  verbleven

1388 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1054, Cailliou aan minister van Marine en Koloniën 2 sept. 1808. 
f 377:2:14 – f 267:13:5 = f 109:12:9.

1389 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1015, brief 12 april 1808 luitenant-kolonels Le Suces en de Wilde 
aan kolonel Bruce. Vóór de jagers was het 3e linie-infanterieregiment in Zeeland gelegerd. Het was bij dat 
regiment vergelijkbaar met de jagers: ontoereikende leningen waardoor zij niet in hun levensonderhoud 
konden voorzien, hun kleding niet konden onderhouden en er geen behoorlijk voedsel gekocht kon worden, 
toenemende ziektes.

1390 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1080, J. van Burg, Betaalmeester van Oorlog - MvO 13 jan. 1809. 
1391 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1080, relatieven 17-27 jan. 1809, brieven 31 maart en 27 juni 

1808. Op 31 maart 1809 gaf het MvO inzage in de traktementen en soldijen van het vierde kwartaal van 
1806. Het betrof (hier afgeronde) cijfers van het aan het 3e RJ toegevoegde bataljon van het voormalig 2e RJ: 
f 50.262,-- en f 39.736,--; t.b.v. het 1e bataljon van het 2e RJ f 29.331,--. Over het jaar 1807 was op 31 maart 
1809 nog niets binnengekomen van de jagers, evenals van het 2e rgt. linie-inf., het 1e, 2e en 3e bataljon 
artillerie, het 2e rgt. kurassiers en het bataljon treinsoldaten. Door 1B van het 3e RJ waren sinds 1 jan. 1807 
geen betalingslijsten meer ingezonden.  2B en 3B waren sinds 1 feb. 1807 in gebreke gebleven het 
verschuldigde voor vivres en foerage in te zenden.
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onmogelijk. Ondanks  het  geldtekort  bij  de  regimenten  kwam op 4  september  1809 de
standaard waarschuwing van het ministerie aan regimenten te velde, om tijdens acties de
bivakkerende militairen niet met geld te overladen uit vrees voor dronkenschap.1392

Begin maart 1810 was er weer volstrekt geldgebrek bij de Nederlandse troepen op Noord-
en Zuid-Beveland. De toezegging van het ministerie dat een geldbedrag gestort zou worden in
de kassen der particuliere ontvangers in Zeeland werd op 12 Maart 1810 ontvangen, maar het
geld kwam pas veel later.1393

In augustus 1812 waren er nog steeds militairen die soldij te goed hadden over de jaren
1807, 1808 en 1809.1394 Geheime verbalen van het ministerie van Oorlog bevestigen dat er
achterstallige betalingen waren over een periode van diverse jaren, niet alleen betreffende
soldij,  maar  ook andere openstaande posten.  Deze posten werden niet  betaald,  maar wel
nauwgezet bijgehouden. Het lot van achterstallige soldij trof uiteraard niet alleen de jagers,
maar ook andere regimenten.1395 Naast soldij stonden ook vele andere posten nog open. Los
daarvan werd door bezuinigingen ruim 1,5 miljoen gulden minder uitgegeven dan begroot.1396

Tot zover het perspectief van de leiding op de financiële achterstanden, maar ook enkele
militairen schetsten in brieven een beeld van de nijpende geldsituatie bij hun regiment. Via
geldwissels probeerden de militairen nog wat van thuis te krijgen. Conscrit Roelof Nijsing
Renting, die vanaf 10 april 1811 bij het 4e bataljon diende, schreef daarover verschillende
brieven aan zijn ouders, laatstelijk op 3 juni 1812 want hij kwam niet terug, evenmin als
zijn kompanen van wie de meesten al overleden voor het regiment de Russische grens in
juni  1812 bereikte.  In  zijn  eerste  te  Groningen geschreven brief  van 12 mei  1811 gaf
Renting aan nog vier gulden en vier stuivers te hebben en niets nodig te hebben. Maar dat
veranderde snel zodra hij naar Oost-Friesland werd verplaatst. Emden, 9 juni 1811: 'Wij
krijgen Niets Bruis geld dit is Het ongemaakelijks. Een Hollandsche Gulden is daar 32
stuiver.' Emden, 20 juli 1811: 'En 6 Guldens Gelt welke gij daar mede gestuirt hebt dat ik
de zelve wel ontvangen heb'.  Maagdenburg, 25 augustus 1811:  'traktement hebben wij in
drie weken niet gekregen, weest geduldig bij deze tegenspoed gelijk Jop was en vertrouwt
op het toekomende.'  Stettin, 6 november 1811: op 1 november had hij brieven van zijn
ouders ontvangen die zij in september hadden verstuurd 'En wel met vijf Gouden duikaten.'
Ook voor zijn kompaan Gerrit Arends had hij zo geld ontvangen. Stettin, 1 maart 1812:
'Geliefde Moeder ik heb den brief van uwE niet ontvangen met zes Gulden. Dit moet gij
niet wederom doen, gelt in de brieven. Als ik wat nodig ben dan moet gij het met een
Blauw wissel stuiren dan kan men er overal gelt op trekken en kunnen ons allen daar zeer
wel in schikken'.  In zijn laatste brief van 3 juni 1812 schreef Renting dat zijn kompaan

1392 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1124,  relatieven 17 t/m 24 aug. 1809; inv. nr. 1127, relatieven 
begin sept. 1809. Een zelfde order was ook gegeven toen de jagers vanwege de inval van de Engelsen 
plotseling naar Brabant moesten marcheren.

1393 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 6, ingekomen stukken 853 en 864, brief 6 maart 1810.
1394 Sabron, 1910, 9, voetnoot 5. Sabron wees op de 'Inventaris van Thielen', die zich ten tijde van zijn 

onderzoek naar het 33e légère, nog als zelfstandige inventaris in het Nationaal Archief bevond. Daarin 
bevonden zich een 'Etat des sommes dues pour solde arrièrée sur les exercises 1807, 1808, 1809, aux 
officiers, sous-officiers et soldats dénommés au présent Etat au Janvier 1811', bij het 33e légère 
opgemaakt te Givet op 31 augustus 1812; NL-HaNA, 2.01.14.08, inv. van de archieven van enige 
officieren van de Franse, Bataafse en Koninklijke Hollandse Armee, 1793-1813. Hierin zijn de archiefjes 
van enige organen zoals beschreven in de 'Inventaris van Thielen' opgenomen (Lammerts, M.D., stencil 
's-Gravenhage 1948). Tachtig van de in deze staat genoemde militairen waren in 1811 gedeserteerd, net 
voor en tijdens de mars van Maagdenburg naar Stettin, de meesten in aug. en okt. 1811. Zij waren te 
achterhalen via het stamboek van het 33e légère.

1395 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1418, geheime verbalen maart-dec. 1810.
1396 NL-HaNA, 2.01.01.08, Prins-Stedehouder, inv. nrs. 39, 40, 43; 2.01.12, Binnenlandse Zaken, inv. nr. 991, 

map 11 Départ des Conscrits de 1809; map 13, Conscription – Départ du contingent de 1810. Een indruk 
van de omvang van openstaande posten geeft het overzicht onbetaalde presentiën per 1810 in bijlage IV.10. 
Napoleon, Lebrun, Davout noch Durutte verschaften  informatie over financiële zaken bij het regiment.
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Hendrik Kamps inmiddels op 4 mei 1812 te Bromberg1397 was overleden en hij vervolgde:
'Om mijn geweten vrij te houden moet ik u dit nog erhinderen het gelt welk hij nog gehad
heeft is in het hospitaal gebleven. Wat hij voor zeker gehad heeft weet ik niet maar die
Gouden Dukaat en Een drie Gulden heeft hij laten wiszelen eeven van te voren dat hij er is
in gekomen en meer weet ik niet dat hij gehad heeft. Het waren de minste gedagten dat zijn
einde daar zoude wesen, anders had hij het zekerlijk aan mij opgegeven en gij kunt op mijn
naam van eer vertrouwen als dat ik het niet gekregen heb'.1398 Een andere conscrit,  Y.H.
Bouma, beschreef op 30 juli 1812 zijn overgang van 11 maart 1812 naar  Régiment Belle
Isle.1399 Zijn grootste rijkdom was gezondheid, maar hij vervolgde onmiddellijk met een
verzoek om geld, liefst meer dan 5 gulden.1400 

Grootmajoor Everts schreef in zijn memoires dat de stemming bij het 33e légère goed was
ten tijde van de marsen in Rusland. De mannen wilden tegen de Russen in het slagveld treden
en zich daar onderscheiden, want de Fransen keken met een scheef oog naar zo´n regiment
Hollanders.1401 Maar er was ook een andere kant. Het viel maarschalk Davout op hoe al kort
na het begin van de veldtocht in Rusland de honger onder de soldaten van het Ie legerkorps
aanzette tot plunderen. Hij gaf orders daar tegen op te treden, onder andere door onverwachte
inspecties  te  houden in de ransels  van de mannen en de wagens van de marketentsters.
Degenen van wie zou blijken dat ze veel gestolen hadden moesten voor een  'Commission
militaire' verschijnen.  De overigen werden overgelaten  aan  de  rechtvaardigheid  van hun
kameraden. Sabron schreef met stelligheid dat het 33e légère hier niet bij betrokken was. Er
zijn  daarvoor  inderdaad  geen  schriftelijke  aanwijzingen,  dit  in  tegenstelling  tot  andere
regimenten  van  het  Iste  legerkorps.  Maar  dit  zegt  niet  alles:  zonder  geld  en  bij  het
achterblijven van de trein moest er toch ergens voedsel vandaan zijn gehaald? Het 33e  légère
week af van de hoofdroute waardoor wellicht nog wat eetbaars ‘gevonden’ werd. Napoleon
beval op 26 juni om het Ie legerkorps zoveel mogelijk bij elkaar te houden om een mogelijke
aanval van de Russen uit de richting van Wilkomir te kunnen weerstaan. De grote weg naar
Vilnius was ongeveer 100 passen breed, waardoor verschillende colonnes naast elkaar konden
marcheren. Doordat het korps zo bij elkaar werd gehouden, werden de mogelijkheden om nog
iets uit het land te halen ter verzorging aanmerkelijk geringer en werden de tekorten nog meer
voelbaar.  De Russische  militaire  voorraden van Minsk werden intact  aangetroffen:  meel,
haver, hooi, en veel brandewijn.1402 Rantsoenen werden echter niet uitgedeeld zodat wie nog
geld had voedsel kocht bij plaatselijke joodse handelaars. Brandewijn en bier bleken gelukkig
goedkoop en de stad beschikte over voldoende levensmiddelen en wat de soldaten verder
voor hun onderhoud nodig hadden. Dan moet er dus ondanks alles geld geweest zijn onder de
soldaten. Voor de officieren hebben we hierover enige informatie.

1397 De brief is zonder plaatsaanduiding. Begin juni 1812 verbleef het regiment in de omgeving van Elbing en 
Mühlhausen.

1398 DA, 0294, coll. diversen, aanvulling 450, brieven ingekomen bij Willem Nijsingh te Erm, brieven Roelof 
Nijsing Renting. 1811, 1812.

1399 Zie bijlage II.22 Overgeplaatst naar de regimenten Irlandais/Etrangers en Belle Isle op 6 juli 1812.
1400 Brieven op www.friezen-onder-napoleon.nl. Volgens hem was dat 50 franc, maar de officiële koers van 

een franc was  circa 0,492 gulden. nû waarde vrienden nu zou ik ÛE wel vriendelijk verzoeken dat gij mij 
een wissel stuurt maar vooral een blauwe wissel om reeden dat sij de witte niet willen ontvangen. nu 
leggen wij in de brakken men seit dat wij daar eenige weeken blijven maar dog men weet het niet zeker 
daarom versoek ik UE vriendelijk dat mij de brief met de wissel stuurt so spoedig het in ù vermogen is 
een vaste bepaling maak ik niet maar mij dunkt van niet minder als 50 Frank dat is 5 gulden hollands 
geld vooral een bloûwe wissel heet opschrift op de brief moet zo weesen Aan IJme Harmens Bouma 
karbenier onder het Resemijnt Bellij 2 Batteljon 1 Comp a Machtenburg. So het al mogte wesen als wij 
eerder vertrokken als de brief hier is dan komt de brief mij na waar wij heen moeten dat weet ik niet maar
gij stuurt de brief vooral Franko op machtenburg om reeden dat ik niet in staat ben om de vragt te 
betalen ik heb nog eenige centijmes'.

1401 Everts 1901, no. 106, 107.
1402 Jacquemot 1899, 97-121. Volgens Sabron telde Minsk 3000 huizen met 9000 inwoners.
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Kapitein-adjudant-majoor  T.C.C.  Veeren,  schreef  vanuit  Smolensk,  op  4  september
1812: 'Betaald worden wij niet meer ik heb reeds een duizend francs (circa 450 gulden) te
goed. ' 1403 Vanuit Kulm schreef hij op 7 januari 1813: 'ik waar nog bezitter van Tien Louis
d'or, welke ik zorgvuldig in mijn broekzak bewaard had, ik bekwaam onderweg van iemand
een broek wijl de mijne versleten waar, wilde die aantrekken, leide de broek die ik uittrok
neffen mijn neer en voor ik mij omdraaide waar mijn beurs gestolen. Toentertijd bevond ik
mij gansch alleen. Zonder een duit geld en zonder een stuk brood, tog bij geluk ontmoette
ik  een  marketenster  van  ons  regiment  welke  mijn  geld  aanbood'. In  Vilnius  voorzag
kapitein Caillou hem van hemden en andere goederen, 'en heeft mijn twee honderd francs
gegeeven, welk zo in de negentig gulden zal uitmaken, dit  geld deed mijn magtig veel
dienst wijl ik niets had'.1404 Te Bad Birka nabij Erfurt schreef Veeren op 20 februari 1813:
'ik ben als bijna naakt, wijl geen mensch geld heeft en wij volstrekt niet betaald worden. Ik
heb bij  de drie  duizend francs  te  goed en men hoort  van geen betalen,  wanneer  't  U
mogelijk is  mijn een wissel  te zenden of  iets  op U kan trekken,  zo schrijft  mijn zulks.'
Veeren schreef aan zijn vrouw vanuit Ritzebuttel (bij Cuxhaven) op 17 september 1813:
'Hier nevens ook zo een nota van onkosten, welke wij weder hebben moeten maken, 't is
vreeselijk en dat wij tot nog toe niet de minste schadevergoeding hebben gekregen voor 't
geen wij in Rusland verloren hebben'.1405

Davout wilde voor het einde van 1813 van Hamburg en Haarburg een sterke vesting
maken door onder andere de bouw van een brug over de Elbe-eilanden en de versterking
van Haarburg.  Het (gedwongen) inzetten van honderden burgers had niet  het gewenste
resultaat zodat veel soldaten werden ingezet, inclusief bataljons van het 33e légère die nog
langs de kust lagen. Om de ijver van de soldaten te prikkelen en op te voeren, werden hun
extra  porties  brood-  en  brandewijn  of  een  verhoogde  geldbeloning  in  het  vooruitzicht
gesteld. In de loop van september 1813 was daar echter geen geld meer voor, ondanks de
financiële  boete  van  48  miljoen  francs  die  Napoleon  Hamburg  als  rebelse  stad  had
opgelegd, in zes termijnen te betalen. De burgerij kon deze bijdragen niet volledig bijeen
krijgen zodat begin november Davout beslag legde op de ruim 7,5 miljoen mark in de bank
van Hamburg dat hij voor allerlei militaire zaken gebruikte, behalve voor soldij. Maar aan
het einde van de blokkade, toen Davout was teruggetreden en generaal Gérard voor hem
waarnam, werd ten slotte ook soldij van de bankgelden betaald.1406

Toen het terugtreden van Napoleon tot in Hamburg doordrong, verbleven er ongeveer
700 Nederlandse militairen binnen de vesting, waarvan een kleine 600 van het gewezen
33e légère.1407 Begin mei 1814 werd duidelijk dat het Franse leger Hamburg zou verlaten
om naar Frankrijk te marcheren. Van Hogendorp vroeg Davout daarom op 6 mei 1814 om
de Nederlandse militairen in één detachement te plaatsen, hen hun achterstallige soldij en
overige tegoeden uit te betalen en hen ter beschikking te stellen aan de soeverein vorst.
Davout ging daar niet op in.1408 Begin juni 1814 verlieten de Nederlandse militairen de
vesting Hamburg en keerden terug naar Nederland. Aan de commanderend officier was een
deel  van  de  achterstallige  soldij  meegegeven.1409 Soeverein  vorst  Willem vergoedde de

1403 Volgens de begroting van 1809 verdiende een kapitein 1600 gulden per jaar, een luitenant-adjudant-
majoor 900 gulden. Als kapitein-adjudant-majoor zal Veeren daar ergens tussenin gezeten hebben.

1404 NL-HaNA, 2.21.239, Veeren, inv. nr. 15, brieven T.C.C. Veeren.
1405 NL-HaNA, 2.21.239, familie archief Veeren, inv. nr. 15, brieven T.C.C. Veeren. Veeren zou, volgens zijn 

opgaven van 4 sept. 1812 en 20 feb. 1813, over 5,5 maanden een tegoed van 2000 francs hebben. Dat was
op jaarbasis 4460 francs. Het betreft soldij, onkosten en verloren goederen. Opvallend is dat de 
echtgenote van Veeren  die in 1813 in plaats van een inkomen, verzoeken om wissels ontving, net in deze 
tijd dat er geld nodig was, een huis verkocht.

1406 Henke 1911, 52-55, 108-114; Van Hogendorp 1813,  I-91, 391, 392.
1407 SHAT Xb 622, staat van Hamburg 1 mei 1814, 33e Regiment d'Infanterie Légère Emplacement.
1408 Hogendorp 1814, 59-71. Bijlage III.6 toont de verklaring van de Nederlandse officieren op 30 april 1814. 
1409 Stephenson 1825, II, 21.
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gemiste soldij en onkosten over de jaren 1812, 1813 en 1814 niet. 
Militairen die in een ziekenhuis lagen, liepen ook soldij mis.  Zieke jagers, die medio

1808 in Franse hospitalen in Brussel en Gent lagen, kregen bij voorbeeld helemaal geen
soldij. Bij vertrek uit het ziekenhuis ontvingen zij 15 stuijvers Hollandsch voor de reis naar
Breda. Soldaten liepen vaak soldij mis in de hospitalen omdat zij die eerder verlieten dan
er soldij werd uitgekeerd en omdat de administratie erg achterliep. Zieke jagers ontvingen
alleen al in mei 1808 144 gulden en twee stuivers soldij te weinig. De bedragen bij andere
regimenten liepen uiteen van 15 gulden bij het 2e regiment kurassiers tot 2.777 gulden bij
het 6e regiment linie-infanterie. Veel regimenten hadden nog geen toelagen en reiskosten in
de hospitaalkas gestort.1410 In totaal stond een post van 9.500 gulden aan voorgeschoten
gelden open. Regnault overlegde op 5 juli 1808 met de minister van Oorlog over het geven
van soldij aan manschappen in het hospitaal. 'Bij de korpsen bestaan twee manieren van te
werk  te  gaan,  wegens  de  soldij  der  manschappen in  de  regiments  hospitalen,  De een
begrijpen dezelve op de lening lijst, en de sergeanten majoors stellen de lening en de vivres
aan de officier met het detail van het hospitaal gechargeerd, ter hand – Andere begrijpen
dezelve bij de kompagnien voor memorie, en de officier met het detail van het hospitaal
gechargeerd,  maakt  een  staat  op  van  hunne  soldij,  en  bons  voor  hunne  vivres.  Uwe
Excellentie zal zonder twijffel een egaale voet voor alle de korpsen goedkeuren.  In 1809
bleef  alle  soldij  voor  zieken  in 's  Rijks  kas.  Deze  'geschonken  toelagen'  leverden  een
bedrag  van  400.000 gulden  op,  bestemd voor  hospitaalopnames  en  een  besparing  van
110.000 gulden op de begroting.1411 Zo'n besparing was welkom want er was voortdurend
geld nodig voor de militaire hospitalen en de aanbestedingen voor die hospitalen.1412 Op 1
september 1809 kwam 1.345 gulden beschikbaar als toelage voor garnizoenshospitalen uit te
keren aan de Raad van Administratie van het 3e regiment jagers, zodat zieke jagers alsnog in
totaal 2.287 gulden ontvingen.1413

In het Franse leger had een soldaat die in het hospitaal verbleef slechts recht op een
derde van zijn soldij.1414 Op een overzicht van 15 oktober 1810 werd duidelijk onderscheid
gemaakt tussen afwezigheid bij het regiment mét en zonder soldij.1415

 Toen Harm Eeltje Prins in het militair hospitaal te Givet overleed liet hij een horloge en
zeven guldens na. Kapitein Seeuwen overlegde met de ouders van Prins wat daarmee te
doen, maar repte met geen woord over achterstallige soldij.1416 Áls Prins tijdens zijn ziekte
al een derde van zijn soldij tegoed had, dan was het erg weinig omdat hij overwegend in
het gevang en het hospitaal verbleef. Een andere soldaat bleef zeker verstoken van die een
derde. Toen soldaat F.A. Webels na een ongelukkige val te  Stettin in het hospitaal terecht
kwam schreef hij zijn broers in Aken op 28 november 1811 dat de zieken geen geld hadden.
Voor een beetje tabak moesten zij een deel van hun eten verkopen.1417

1410 Veel regimenten liepen administratief achter met de teruggave van de hospitaalboeken.
1411 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1036, inv. 1037 A, eind juni, begin juli 1808; inv. nr. 1079, 

relatieven 10-16 jan. 1809, Den Haag, 5 jan. 1809, het Geneesk. Bestuur over de Armee aan de MvO.
1412 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1138, MvO aan het bestuur van Goes 30 okt. 1809.  De MvO 

verzocht het bestuur van Goes eind okt. 1809 veel publiciteit te geven aan de komende aanbestedingen voor 
leveranties van vivres en fourages voor de landmacht en ten behoeve van landelijke grote militaire hospitalen,
alsmede het benodigde vuur en licht in de militaire wachten aan te besteden.

1413 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1127, relatieven aug.-sept. 1809. Opvallend waren de hoge 
ziektekosten van de jagers. Andere regimenten ontvingen bedragen variërend van f 1,10 tot f 1.440,- .

1414 Pigeard 1993. 
1415 NL-HaNA, 2.01.01.08, Prins-Stedehouder, inv. nr. 44. Absens avec solde, détaché: Etat major 2 off., 3 

chevaux, Amsterdam; 1B 4 off., 170 hommes, Amsterdam; 2B 3 off., 139 hommes, Doesburg; Depot 6 off., 
49 hommes, Doesburg. Absens sans solde, Hôpitaux: 1B 62 hommes; 2B 81 hommes; depot 7 hommes 

1416 M:2967; Artikel van K. Lantermans, directeur van de Chr. HBS in Stadskanaal, verschenen in de jaren '20
of '30 in een niet bekende periodiek. Ook in: Berg 1993, privé uitgave, met afbeeldingen van de originele 
brieven. Brieven betreffende zijn overlijden zijn opgenomen in deel I, depot en  IV, verzorging zieken.

1417 M:641; Welten 2007, bijlagen 265, 269; RHCL, FA, inv. nr. 526. 
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Bij de vijand zag het er ogenschijnlijk beter uit. Al voor de veldtocht in Rusland een feit
was,  bepaalde  tsaar  Alexander  dat  krijgsgevangenen  een  toelage  kregen.  Na  hun
gevangenneming  bij  Krasnoï  kregen  de  officieren  van  het  33e  légère elke  dag  hun
gevangenensoldij.  Kolonels  en  andere  hoofdofficieren  ontvingen  anderhalve  roebel,  de
kapiteins  en  luitenants  een  halve  roebel.  Omgerekend  betekende  dat  voor  de
hoofdofficieren vijftien stuivers per dag en vijf stuivers voor de kapiteins en luitenants. De
hogere officieren konden daarvan rondkomen. Voor onderofficieren en de soldaten waren
de vijf tot vijftien kopeken die zij kregen te weinig om van te leven, zij moesten er bij
werken. De meeste soldaten van het 33e légère stierven al voor het voorjaar van 1813.1418

Soldaten die een ambacht beheersten, waren zeer gewild en een enkeling bleef dan ook in
Rusland. Toen de krijgsgevangenen toestemming kregen om naar Nederland terug te keren,
moesten zij hun reiskosten zelf betalen. Eind februari 1814 waren er nog elf officieren en
vier soldaten bij elkaar. Het weinige geld dat zij kregen, werd gebruikt om sleeën te huren
en voedsel te verzamelen voor de lange en dure reis. Tegen de tijd dat ze halfweg Vilnius
en Warschau waren, nabij Bialystok, zaten ze echter al weer zonder geld.1419

Afbeelding 22. Schilderij waarvan aangenomen 
is dat het Maximiliaan Von Bönninghausen als

kadet betreft 1420

    Er is weinig bekend wat er gebeurde met
tegoeden  die  militairen  in  de  regimentaire
administratie  open  hadden  staan  op  het
moment van desertie. Slechts één casus werd
gevonden.  Kapitein  Maximiliaan  Von
Bonninghausen deserteerde in november 1813
uit  Hamburg  samen  met  de  kapiteins
Lambrechts  en  Cailliou.  Zij  hadden,  evenals
Veeren,  een  aanzienlijk  bedrag  aan  soldij
tegoed. Na de desertie vond men tussen zijn
spullen een bedrag van 1.440 francs. Dit geld
werd  tot  de  comptabiliteit  van  het  regiment
verklaard  en  staat  keurig  geboekt  op
eindafrekening van het 33e légère.1421 Ik vond
geen  harde  bewijzen  dat  tegoeden  van
deserteurs of geld dat zij achterlieten altijd aan
het regiment vervielen al past dit wel binnen
een beleid dat er op gericht was de deserteur
waar  mogelijk  hard  te  raken  vanwege  zijn
desertie.

Wanneer  verbeurd  verklaren  usance  was,  dan  heeft  het  regiment,  met  1175 deserteurs
tussen oktober 1810 en augustus 1814, een aanzienlijk bedrag uitgespaard, geheel passend
binnen de kaders van een total institution  waarbij  het verbreken van het dienstverband
lijfelijk en financieel bestraft werd.1422

1418 Bessonov 1999, 12-23.
1419 Everts 1902, 47, 56, 61.
1420 Collectie familie Von Bönninghausen, havezate Herinckhave te Fleringen. Met dank aan Lothar Von 

Bönninghausen.
1421 SHAT, Xb 622, rapport 16 april 1818 over de financiën van het op 15 aug. 1813 opgeheven regiment. : 

'Une lettre du conseil d'administration des Bataillons de guerre du 21 Janvier 1813, prouve ce que j'ai 
declaré sur la  désertion de Mr. Bonnighausen, et la perte des papiers. Il parait que l'on trouve chez lui 
après sa desertion une somme de 1440 fr., dont Mr. Caire superieur divisionnaire le Verstunent brut en 
caisse. Cette recette est justifice sous les comptabilite des nouveaux Bataillons de Guerre (3e trimestre 
1813) sous la date du 12 Juillet. In maart 1814 leenden verschillende officieren geld bij kolonel Baillif en
vervolgens deserteerden zij, mét medeneming van het geld. Kapitein Seeuwen leende ruim 1.100 francs 
die hij bij zijn desertie meenam.

1422 Stephenson 1825, II, 30.
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 Er moest voor gewaakt worden dat de administratie van het leger en de individuele
regimenten  een  eigen  leven  gingen  leiden  en  te  log  werden.  Dumonceau  vond  de
administratie van de armee te Bremen in 1807 te zwaar bezet, te duur en inefficiënt. Hij
gebruikte de geldtekorten onder de militairen om zijn argumenten kracht bij te zetten: 'dat
zedert ik de Troupes van Z.M. in Duitschland en Chef commandeere, ik geen Administratie tot
verzekering  der  Subsistentien  heb  nodig  gehad.  Toen  wij  voor  de  Vesting  Hameln
gebivouaqueert hebben, is de Commissaris  van Oorlog Le febre met een enkel Emploijé
toerijkende  geweest,  en  niets  heeft  aan den  soldat  gemankeert.  Zedert  de  overgave  der
Vestingen Hameln en Nienburg zijn wij steeds bij de Ingezetenen gevoed, een wijze, welke de
Authoriteiten der door ons bezette Landen boven het Sistem van administratie prefereeren
denklijk  om  dat  dezelve  voor  hem  die  zuinigste  en  minst  drukkende  is.'  De  beperkte
beschikbaarheid van geld vertraagde ook de hoogstnoodzakelijke vervanging van kleding.
Maar  dezelfde  administratie  was debet  aan  leveringen van verkeerde  soorten  laarzen  en
chacots bij regimenten waar ze niet thuis hoorden, waarbij  Dumonceau  hoogstpersoonlijk
debet was aan het bestellen van nieuwe kleding omdat hij verwachtte dat het Nederlandse
leger maar kort in Duitsland zou blijven. Medio november 1807 was veel kleding van de
jagers volledig versleten terwijl de winter in aantocht was. Nieuwe kleding lag klaar bij het
depot te Deventer maar mocht zonder speciale order van de minister van Oorlog niet naar
de veldbataljons worden verstuurd. Kolonel Kuhlewein had het betreffende overzicht al op
31 oktober 1807 verzonden aan de minister in de verwachting dat het depot de kleding zou
opsturen, maar door de vertraging kwamen de kledingstukken pas eind december bij het
regiment aan.1423 

In het licht van dit alles is het bijzonder dat de jagers hun schamele soldij enkele malen
ook nog bereid waren te delen met anderen. Begin februari 1807 stelden zij ruim 338 gulden
beschikbaar aan de slachtoffers van de ramp met het munitieschip te Leiden.1424 Ook nadat
overstromingen Zeeland tijdens de winter van 1807-1808 troffen, nam het 3e regiment jagers
het voortouw om een bijdrage te leveren. Eén dag soldij werd ter beschikking gesteld aan de
Zeeuwen. Het initiatief  werd zo gewaardeerd dat andere regimenten bij  dagorder van 23
februari 1808 aangespoord werden het voorbeeld van de jagers te volgen.

De vraag in hoeverre en op welke wijze het regiment hinder ondervond van de beknellende
financiële  situatie  van  de  Nederlandse  overheid  gaat  veel  verder  dan  louter  de
soldijproblematiek. Hoewel het in deze paragraaf vooral de financiële situatie bij het regiment
rond de soldijproblematiek betrof, waren er feitelijk meerdere factoren waar het regiment
onder leed. Denk alleen al aan weinig rust bij legeronderdelen zoals de voet-artillerie en de
infanterie gevraagd werden. De kustbewaking tussen 1807 en 1811 ging immers dag en nacht
door  waarbij  de  militairen  in  wisseldiensten  in  constante  staat  van  paraatheid  werden
gehouden. Daarbij  werd vaak van locatie gewisseld, wat inhield dat er veel gemarcheerd
werd,  onder  meer  als  gevolg  van  de  onduidelijke  bevelsstructuur  tussen  Franse  en
Nederlandse bevelhebbers. Voeg daarbij de verzorging te velde en de veelvuldige tekorten aan
voeding,  stro,  jassen,  schoeisel  en de wantoestanden in hospitalen.  Deze combinatie  van
factoren zette de discipline binnen het regiment flink onder druk, maar behalve materiële
bestond er ook immateriële beloning, een niet te onderschatten aspect van arbeidsmotivatie.

1423 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, aan de MvO 1 sept., 16 sept., 16 okt., 17 nov. 1807.
1424 Op 12 jan. 1807 ontplofte een munitieschip in de binnenstad van Leiden. Dumonceau vroeg in de dagorder 

van 21 jan. 1807 aandacht voor deze ramp waarbij 200 huizen werden vernietigd en 150 inwoners onder de 
puinhopen begraven. Veel jagers schonken op 5 feb. 1807 hun soldij van de dag aan de slachtoffers te Leiden. 
De Nederlandse soldaten in Noord-Duitsland haalden 5.931 gulden, 7 stuivers en 3 cent op, waarbij 338 
gulden, 7 stuivers en 15 cent van de jagers afkomstig was, 27 maart 1807 aangeboden aan B & W van Leiden.
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Eerbewijzen - verbaal, financieel en symbolisch

Onderscheidingen, eerbetoon en erkentelijkheden vormden beloningen voor situaties waar
het functioneren van soldaten het gangbare functioneren oversteeg.1425 De lotgevallen van
Johan Hendrik Schweig (1779-1853) bieden daarvoor een aardige ingang.1426 Een grote
groep  officieren,  onderofficieren,  soldaten  en  belangstellende  inwoners  van  Groningen
verzamelden  zich  dinsdag  10  oktober  1854  op  de  Noorderbegraafplaats,  buiten  de
Boteringepoort,  rond  het  graf  van  Johan  Hendrik  Schweig,  die  een  jaar  eerder  was
overleden. De plechtigheid begon met hoornmuziek door musici van het 7e regiment linie-
infanterie  en  aansluitend  nam de  grijze  adjudant-onderofficier  G.  de  Waal  van  het  3e
regiment linie-infanterie, het woord. Hij beschreef Schweigs militaire leven: Geboren in
1779 was Schweig in 1790 nog geen elf jaar oud toen hij als tamboer in dienst kwam bij
het  regiment  Hessen-Darmstadt  waar  zijn  vader  ook diende.  Nauwelijks  vier  jaar  later
hoorde hij bij de verdedigers van Grave ten tijde van de Franse inval. De stad werd 25
dagen  beschoten  en  daarbij  sneuvelde  zijn  vader  en  raakte  hij  zelf  korte  tijd  in
krijgsgevangenschap. In 1797 werd hij  op de rede van Texel geëmbarkeerd en in 1799
streed  hij  in  Noord-Holland  tegen  de  Engelsen.  Op  28  augustus  1802  werd  Schweig
bevorderd tot  korporaal en op 4 oktober 1806 tot sergeant,  welke rang hij  25 jaar zou
voeren. Daarna was hij nog 13 jaar adjudant-onderofficier-vaandeldrager. In 1807 en 1808
was hij in Noord-Duitsland om in 1809, toen de Engelsen Zeeland binnen vielen, snel terug
te keren naar Nederland. Schweig had op 2 januari 1809 twee zilveren chevrons.1427 
     Hij maakte eind 1810 deel uit van het bataljon
van  het  6e  regiment  linie-infanterie  dat  samen
met  het  1e  regiment  jagers  het  Franse  33e
regiment lichte infanterie vormde. Hij werd op 14
november  1812  te  'Pilkou'  in  Rusland
krijgsgevangen genomen. Schweig nam dienst in
het 4e bataljon infanterie van het Russisch-Duitse
Legioen en kwam na de wapenstilstand van 1813
tegenover  zijn  opnieuw  gevormde  regiment  bij
Hamburg  te  staan.  Hij  keerde  terug  in  het
Nederlandse leger na 6 augustus 1814 zijn ontslag
gekregen  te  hebben  bij  het  Russisch-Duitse
Legioen.  Van  zijn  elfde  tot  bijna  zijn  bijna
vijfenzestigste bleef hij 54 jaar aaneengesloten in
dienst.  Op  5  mei  1844  ging  Schweig  met
pensioen. Hij ontving een gouden medaille voor
vijftigjarige onafgebroken trouwe dienst, die hem
bij koninklijk besluit  op 6 december 1849 werd
uitgereikt, plus een gratificatie van 150 gulden.1428

De medaille was  enig in zijn soort en kreeg dan
ook   landelijke  aandacht.  Op  19  februari  1837

      Afbeelding 23. Johan Hendrik Schweig 1429

ontving Schweig een bijzondere zilveren medaille van 'de Keizer aller Russen' wegens het
bijwonen van veldtochten in 1812, 1813 en 1814.

1425 Bijlage IV.6 geeft een overzicht van de eerbewijzen die het regiment, delen daarvan en individuele 
militairen ten deel vielen.

1426 Johan Hendrik Schweig, * Nijmegen 11 aug. 1779, † Groningen 10 okt. 1853. M:60.
1427 Stamboek 171. NB. Het leger heeft, meer dan welke andere werkvorm ook, zichtbare rangen en 

beloningstekens.
1428 NRC 7 maart 1854. Schweig ontving al een bronzen en zilveren medaille voor zijn steeds langere 

diensttijd.
1429 Met dank aan Carel Schweig; M:60, 3B4C, 3BCarbin.
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Schweig was volgens de Waal nederig en oprecht, eerlijk en standvastig, kende geen
afgunst en in de uitvoering van zijn soldatenplicht werd hij door niemand overtroffen. Zo
was hij een voorbeeld voor allen dat postuum beloond diende te worden.1430 In januari 1854
werd in de Sociëteit der Onderofficieren van het Garnizoen Arnhem het idee geboren om
een monument op het graf van Schweig te plaatsen. Vanuit de landmacht werd binnen korte
tijd f 370,05 opgehaald.1431 Steenhouwer H.G. Knoops uit Arnhem maakte het gedenkteken
en op 25 september 1854 kwam het te Groningen aan.1432 Na afloop van de plechtigheid
werd het Wilhelmus gespeeld en bedankte een zoon van Schweig de aanwezigen.

In het leven van Johan Hendrik Schweig komen verschillende vormen van eerbewijzen
aan de orde en blijkt het belang dat er aan gehecht werd: de herdenking als gebeurtenis,
medailles,  een  eenmalige  financiële  toelage,  verbale  eer,  landelijke  aandacht  en  de
onthulling  van  een  monument.  Het  regiment  als  groep,  maar  ook  individueel,  viel
verschillende eerbewijzen ten deel. Vaak was  sprake van een combinatie van eerbewijzen.

Welten wijst er op dat dienen onder de vanen van Napoleon geen abstract fenomeen
was, maar mede gekoppeld aan zichtbare en tastbare elementen, zoals het uniform.1433 Een
mooi uniform was belangrijk, want een soldaat die trots was op zijn uiterlijke verschijning
zou zich er ook voor inzetten om met zijn sabel en geweer goed voor de dag te komen. Uit
soldaat Johannes Feringa's schrijven van 4 april 1812 vanuit het depot te Givet blijkt dat hij
fier was op zijn geüniformeerd voorkomen. Hij wilde ook dat het gezien werd en gaf zijn
ouders advies hoe met het portret dat hij hun stuurde om te gaan: 'Geliefde ouders, ik hoop
te dit mag u wel anstaan. Laat mijn vrinden en bekenden het zien die in u huis koomen als
het klaar is. Daar moet stief papier Agter maat worden. Dat het sligt agter het glas sit. Dit
moet gij daar ook weder agter doen en oppassen dat het Niet vuil worden kan'.1434

Verbaal eerbetoon vond spaarzaam plaats binnen het regiment. Eén op één kwam het
wel voor van onderofficier tot soldaat, en verder van de kapitein tot zijn compagnie, van de
luitenant-kolonel tot het bataljon en van de kolonel-chef tot zijn regiment. Soms gaven
generaal Dumonceau, de koning of de keizer een bijzonder eerbetoon aan het regiment of
grotere  onderdelen  van het  leger  door  middel  van:  een  dagorder,  een  toespraak  of  de
uitreiking  van  een  vaandel.  Tevens  werd  het  als  een  eer  beschouwd  wanneer  het
staatshoofd een kampement bezocht zoals Kamp Zeist in 1806 en het Kamp bij Naarden in
het voorjaar van 1809. Zelfs als er tijdens een mars een glimp van de koning of de keizer
werd opgevangen, dan was dat al een oppepper voor de soldaten.1435

Geschaard  rond  het  vaandel  kreeg  het  regiment  bij  bijzondere  gelegenheden  een
toespraak. Voor een deel had dat een symbolische waarde als eerbetoon aan het vaandel.
Soms ging dat gepaard met een fysieke vergoeding, een kleine geldelijke beloning voor het
hele regiment. In Bremen was er op 22 maart 1807 de uitreiking van regimentsvaandels
gevolgd door een maaltijd en bovendien kreeg elke militair een kleine financiële bijdrage,
waarna ook nog een feestelijke avond volgde. Bij het betreden van Nederlandse bodem
eind maart  1808 kreeg in ieder geval het 1e bataljon een ontvangstrede.1436 Voordat de
veldtocht richting Berlijn augustus 1813 een aanvang nam, sprak generaal Thiebault zijn

1430 NRC zaterdag 14 okt. 1854, bladzijde 2, linker kolom.
1431 Besselink 1976.
1432 NRC 29 sept. 1854. Op het gedenkteken was op de rechterzijde geboortedatum en -plaats en dito 

overlijden te lezen, op de linkerzijde stond wanneer hij in dienst was getreden en wanneer gepensioneerd. 
Op de achterkant prijkte een sabel in een krans. Op het dekstuk van het graf stonden ornamenten met de 
tekst 'Ter nagedachtenis, door de onderofficieren van het Nederlandsche leger, 1854'. Verder stond op de 
voorkant van het gedenkstuk J.H. Schweig, gepensioneerd adjudant-onderofficier.

1433 Welten 2007, 361-365.
1434 Brief met afbeelding van Johannes Coenradus Feringa, geschreven te Givet 4 april 1812. Zie de 

afbeelding van Feringa in deel III, hoofdstuk 1, paragraaf Functies en functioneren v.d. lichte infanterie.
1435 Stephenson 1825, I,  78, 79; brief Iddekinge, zie bijlage III.5.
1436 Stephenson 1825, I, 61, 62.
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divisie toe, die zich verzameld had net buiten Lübeck. Tot die divisie behoorden ook twee
bataljons van het 33e légère. Gerangschikt naar bataljons genoten de eenheden aan lange
tafels van een goede maaltijd. 

Schweig werd onder andere verbaal de laatste eer betoond in de buitenlucht. Officieren,
met  name  hoge  officieren,  werden  met  alle  egards  uitgeleide  gedaan  in  een  kerk  vol
hoogwaardigheidsbekleders en met muziek, terwijl regimenten en nieuwsgierige burgers
langs de route opgesteld stonden. Naarmate de rang lager werd, was ook het eerbetoon
bescheidener.  Er  bleef,  als  de  omstandigheden  dat  toelieten,  toch  altijd  een  zeker
onderscheid.  Tijdens  de blokkade van Hamburg kregen officieren nog steeds  een fraai
geregisseerde uitvaart, terwijl de gewone soldaat of onderofficier in een massagraf werd
gelegd of soms zelfs gestort. In oktober 1808 werden er twee militairen van het regiment te
Doesburg begraven. Tijdens de begrafenis van korporaal Kuijpers van het depot werden er
'Twee ponden Infanterie Buskruid, en drie quart Boek Patroon Papier' verbruikt en 'Een en
half Pond infanterij buskruid, en Een half boek Patroon Papier bij de begrafenis van jager
Felix van de 1e compagnie 2e bataljon van het 3e regiment jagers. Uit de hoeveelheden
buskruit en patroonpapier blijkt dat – zoals te verwachten – een korporaal met meer eer ter
aarde  werd  besteld  dan  een  jager.  De  kosten  van  buskruit  en  papier  werden  met
overlegging van de schriftelijke orders betreffende beide uitvaarten verantwoord bij  R.
Ketjen,  de magazijnmeester van de artillerie  en de genie te  Doesburg.1437 Wanneer  een
soldaat met eer begraven werd hoorde een eresaluut bij. Die erkenning was evenredig aan
de tijd dat een soldaat gediend had en aan zijn rang.

Eerbetoon werd ook gegeven in de vorm van eretekens en medailles. Na zes jaar dienst
kreeg een militair een ereteken in de vorm van een chevron op de mouw.1438 Daar was een
kleine salarisverhoging aan verbonden. 

De elitejagers,  die in 1809 het  Kreekerak overstaken naar Fort  Bath,  ontvingen een
gouden stiksel in de vorm van een sabel op de mouw van hun uniform en een toelage op
hun soldij voor de tijd van de actie op de Bevelanden en Walcheren.1439 Alle jagers werden
beloond met dubbele soldij gedurende de acties in Zeeland.  Dat was een extra kostenpost
voor 's lands begroting van ongeveer (1500 jagers x 5 stuivers x circa 90 dagen=) 33.750,--
gulden  en  daar  moeten  de  kosten  voor  de  officieren  nog  bij  worden  opgeteld.  Volgens
sommige officieren had koning Lodewijk  een premie van honderdduizend gulden in het
vooruitzicht gesteld voor het regiment dat als eerste voet op Walcheren zou zetten. Dat was
het 1e regiment jagers en met de vergoeding voor de officieren erbij  kwam het bedrag
zeker  op  100.000  gulden.1440 Zo´n  beloning  bleef  een  stille  wens  voor  de  andere
regimenten.

Bij  uitzonderlijke  gebeurtenissen  hoorde  ook  een  financieel  eerbetoon,  zoals  de
gratificatie na de vaandeluitreiking te Bremen op 22 maart 1807 en de veldtochttoelage na
de  korte veldtocht  bij  Schwerin  in  april  1807 en,  zoals  we zagen,  de  toelage  voor  de
elitecompagnieën met dubbele soldij voor de duur van de campagne na de oversteek naar
fort  Bath  wadend door  het  Kreekerak  begin  september  1809.  De wapenstilstand in  de
zomer van 1813 werd gebruikt om de discipline aan te scherpen en hard te oefenen met de
nieuwe dienstplichtigen. Onderlinge competitie gaf Napoleon vorm door een wedstrijd uit

1437 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1061 2e helft okt. 1808, brief 15 okt. 1808.
1438 Het chevron met symbool ^ in gouddraadtextiel uitgevoerd was hier dus aan dienstjaren gerelateerd. 

Tegenwoordig is de chevron vooral bekend in relatie tot de rang van een militair. Karabinier Rikkert 
Rieksen had recht op zijn chevron wegens zesjarig dienstverband op 18 aug. 1812. Hij verbleef toen in de
omgeving van Borisow.

1439 Lodewijk wilde weten wie die mannen waren die deze kranige actie hadden uitgevoerd. Door deze 
inventarisatie is bekend gebleven wie er in de elitecompagnieën zaten. Zie bijlage III.10.

1440 NL-HaNA 2.21.056, Dumonceau,  inv. nr. 5, nr. 662, nr. 786, van Helden 16 dec. 1809; 2.21.056  
Dumonceau, inv. nr. 4, ingekomen stukken nr. 784bis, brieven Dumonceau eind dec. 1809.
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te schrijven. De winnaar kreeg, behalve de eer, ook een geldelijke beloning.1441

Het  stak  de  officieren  die  aan  de  veldtocht  in  Rusland  meededen  dat  er  geen
onderscheidingen werden uitgereikt bij het regiment. Enkele officieren ontvingen veel later
wel  het  felbegeerde  légion  d'honneur.  In  1857  werd  de  medaille  de  Sainte-Hélène
uitgegeven voor alle toen nog in leven zijnde deelnemers, ongeacht hun nationaliteit, aan
de napoleontische oorlogen. Meer dan 90 procent was toen al overleden. Bovendien kregen
de oudgedienden de medaille weliswaar toegekend, maar moesten zij deze betalen.1442 

Een officier met bijzondere decoraties was John Irish´ Stephenson uit wiens dag- en
brievenboeken in dit proefschrift zo veel details bevestigd en verduidelijkt konden worden.

 

     Afbeelding 24. John Irish' Stephenson 1788-1859

De kleine medaille die op zijn borst prijkt
is  de  medaille  de  Sainte-Hélène.1443 De
eerste  medailles  werden  op  18  januari
1858 te Den Haag uitgereikt. Stephenson
ontving de medaille op 20 februari 1858
uit  handen  van  de  burgemeester  van
Leiden.  Hij  vroeg  de  koning  op  27
februari  om  toestemming  teneinde  de
medaille  te  mogen  dragen.  De  koning
verleende  hem  die  gunst  op  16  maart
1858.  Speciaal  voor  deze  foto  schafte
Irish' Stephenson details voor zijn uniform
her en der aan, zoals de schouderstukken
en de infanteriesabel. Hij overleed op 23
november 1859 te Loosduinen.1444 De foto
is  dus  genomen in de periode tussen 16
maart 1858 en 23 november 1859. 
  De  grote  medaille  die  op  zijn  borst
prijkt, daar ging het hem om op deze foto!
Op 25 mei 1814 kreeg hij uit handen van
kolonel  Baillif  een  'legale  en honorable
demissie  uit  den  dienst  als  meede  een

bewijs dat ik te Dresden was voorgedragen, tot het bekomen der Decoratie van het Legioen
van Eer.1445 Stephenson stuurde de originele stukken van de voordracht voor het Legioen van
Eer op naar Parijs waar ze zoekraakten. Met een afschrift van kolonel Baillif van 2 augustus
1814 en vele verzoeken, plus de bemiddelingen van adviseurs van de koning werd uiteindelijk
op 9 juni 1849 het  legioen van eer  toegekend door de Franse president Karel Lodewijk
Napoléon Bonaparte. Willem III verleende Stephenson op 20 juli 1849 toestemming om de
onderscheiding te ontvangen en te dragen, maar op 26 augustus 1849 wachtte hij nog steeds
in grote spanning op de ontvangst van zijn begeerde kleinood. Eindelijk, op 12 september

1441 Belhomme 1893-1902, IV, 627.
1442 Mathieu 2008, 21.
1443 Uitgegeven door Napoléon III bij decreet van 12 aug. 1857. 
1444 John is begraven achter de Groene kerk te Oegstgeest, grafnr. 0240 Hagen. Het graf werd in 2018 bij het 

verwijderen van struiken herontdekt. De steen wordt gerestaureerd. 
1445 Stephenson, brievenboek 1858, 7,8; Stephenson 1825, II, 24; Het légion d'honneur werd 19 mei 1802 

door Napoleon ingevoerd als beloning voor bijzondere civiele en militaire verrichtingen. Het was en is de 
hoogste Franse onderscheiding waarvan in principe geen enkele burger is uitgesloten. De orde kent vijf 
klassen: grootkruis, grootofficier, commandeur, officier en ridder. Aan het 'Légion d'honneur' was in 
principe een 'ere-soldij' verbonden: 250 franc per jaar voor een legionair, 1000 francs voor een officier, 
2000 francs per jaar voor een commandant en 5000 francs per jaar voor een grootofficier en 20.000 francs
voor het grootkruis. Er was één voorbehoud: Deze eresoldij werd uitgereikt wanneer 's lands schatkist dat 
toeliet. Tulard 1987 I-Z, 177-184 'Légion d'honneur'.
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1849, zes en dertig jaar na de voordracht, ontving hij dan het legioen van eer.1446 Opmerkelijk
is het dat een officier die niet verder is gekomen dan Vilnius en daarnaast vaak uitviel door
ziekte, het Legioen van Eer ontving. Hij was niet de enig voorgedragen officier. T.C.C. Veeren
schreef op 13 mei 1814 vanuit Hamburg dat hij certificaten kon overleggen dat 'de decoratie
als lid van 't legion van Eer driemaal voor mij gevraagd is', maar Stephenson ontving het
Legion d'Honneur uiteindelijk wel. Andere officieren ontvingen de begeerde onderscheiding
zonder al te veel problemen.1447

Een andere  vorm van erkentelijkheid  was  de  vrijheid  van woonplaatskeuze  die  een
militair kreeg wanneer hij eervol terugtrad uit de actieve dienst.1448 In veel steden was de
bevolking bekend met inkwartiering of met armoede onder militairen en hun gezinnen en
was  men  deze  armoedzaaiers  liever  kwijt  dan  rijk.  Met  een  vrije  vestiging  van  oud-
militairen werden bij wet weerstanden tegen de vestiging van militairen opgeruimd.1449

Een laatste voorbeeld biedt korporaal Jean Rood die in 1812 bij het 4e bataljon diende
tot  het  moment  dat  de  manschappen  in  oktober  1812 bij  de  andere  drie  veldbataljons
geplaatst werden. Kader en onderofficieren moesten naar het depot in Givet voor scholing
van  conscrits.  Rood  werd  tijdens  die  terugweg  op  1  november  1812  krijgsgevangen
genomen  bij  Vilnius.  Onder  druk  nam hij  dienst  in  het  Russisch-Duitse  Legioen.  Dit
legioen werd in  het  noorden van Duitsland ingezet  en lag  nabij  Mölln  ten oosten  van
Hamburg tegenover een eenheid van zijn eigen 33e  légère. Op 22 oktober 1813 zag hij
kans te deserteren naar zijn regiment van herkomst.  Dat hij met een paard deserteerde en
gelet op de locatie waar hij vandaan kwam maakt waarschijnlijk dat hij diende bij het 2e
regiment  huzaren  van  het  Russisch-Duitse  Legioen.1450 Voor  deze  desertie  met  paard,
wapens en uitrusting ontving hij  vijf gouden 'Napoleons'  conform de beloning door de
keizer vastgesteld voor dit soort deserties. Het paard stuurde hij terug naar de Etat major te
Mölln. Ook  kapitein  Kahle,  die  in  het  voorjaar  van  1813  terugkeerde  uit
krijgsgevangenschap, ontving deze premie waarschijnlijk.1451 

Een vorm van eerbetoon die de meeste moderne lezers misschien niet zoveel zal zeggen
heeft betrekking op de vaandels. Het tweede bataljon van de jagers stond op 22 maart 1807
opgesteld op de Domshof in het centrum Bremen en luisterde naar generaal Dumonceau:
'Soldaten! Ziedaar de vaandels welke de koning Uliede ter hand doet stellen, hij vertrouwd
dezelve aan US: moed. Ontvangt in hun een nieuw blijk zijner liefde en Achting, laat dezelve
US: altijd den weg van Eer en overwinning aanwijzen. Gij zijt Hollanders! Gij zult deselve
overal volgen, waar de roem en de Dienst van den Koning en van het Vaderland het zullen
vorderen,  en  eerder  al  uw  bloed  vergieten,  dan  als  deze  zo  heilige  banieren  te  laten
ontrukken'.1452 Met deze woorden werden de vaandels uitgereikt aan het 3e regiment jagers,
vertegenwoordigd door het 2e bataljon, en de deputaties van andere regimenten.1453 
1446 Stephenson, brievenboek 1849, 147, 163, 164, 174, 175, 177, 180; brief Baillif 2 aug. 1814; brievenboek 

1834, waarin kopiebrief 2 aug. 1814 Raad van Administratie 33e légère. 
1447 NL-HaNA, 2.21.239, Veeren, inv. nr. 15, brieven T.C.C.Veeren 1812-1815, brief Hamburg 13 mei 1814. 

Zie ook bijlage IV.6 Erkentelijkheden jegens het regiment.
1448 Tijdens het bestuur van koning Lodewijk Napoleon werden in diverse gemeentearchieven gegevens 

gevonden van militairen die zich eervol mochten vestigen in een woonplaats naar eigen keuze. GA 
Doesburg 1806-10.

1449 Buursma 2009, 191-206, 298-304.
1450 M:1702, Jean Rood, *Amsterdam 1786, 1806 vrijwillig in dienst bij 6e regiment linie-infanterie, 1 april 

1810 korporaal, 4B2C, 4B3C, 4BCarbin; Quistorp 1860, 127, 128. Het Russisch-Duitse legioen wordt 
niet met name genoemd, maar de omstandigheid van dienst nemen, het tijdstip van desertie en de locatie 
waar vandaan maken dit verdedigbaar. 

1451 Van Hogendorp 1813, II, vanaf 19 okt. 1813, 12. Zie ook bijlage II.14 over het Russisch-Duitse Legioen.
1452 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, 'Aanspraak aan het militair, bij gelegenheid der uitdeeling 

der vaandels'   Bremen 22 maart 1807.
1453 Een week eerder ontvingen deputaties van regimenten in Nederland hun vaandels te Den Haag uit handen

van koning Lodewijk.
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Het vaandel was een bijzonder symbool van de verbondenheid van de troepen met de
bevelvoerende overheid. De houdbaarheidsdatum van een vaandel was bepaald door de
regeringsduur  van een  vorst.  De vaandels  van  de  Republiek  werden verbrand toen de
Bataafse Republiek een feit  was. Voorzien van Oranjetakken werden ze beschouwd als
symbool  van  de  verdreven  Oranjeprins.  Daarom  kregen  de  commandanten  van  de
regimenten het bevel ze te verbranden. Op de nieuwe vaandels waren de Oranjetakken
vervangen door eiken- of lauwertakken.1454 De jagerbataljons hadden geen vaandel voor 22
maart 1807. Aan het ceremonieel werd zo veel waarde toegekend dat er een heel bataljon
jagers, dat bestond uit circa 750 man, onttrokken werd aan actieve dienst om vanaf de
kusten bij Cuxhaven naar Bremen te marcheren. Daar kwamen ze op 21 maart aan om pas
op  24  maart  weer  te  vertrekken.  Het  bataljon  was  zodoende  minimaal  negen  dagen
onttrokken aan actieve dienst:  100 km betekende tenminste drie dagen marcheren,  drie
dagen in Bremen en drie dagen terug, enkel en alleen om hun vaandel op te halen. 

De distributie van de vaandels werd op 22 maart met 21 kanonschoten aangekondigd. De
bataljons verzamelden zich op de Domshof, het plein in het centrum van Bremen en werden
in drie linies opgesteld met maar tien passen daartussen. In die positie wachtten de soldaten de
komst  van  Dumonceau  af  die  de  inspecties  zou  verrichten.  Vervolgens  werd  een  carré
gevormd waarbinnen de generaal en alle hoofdofficieren zich plaatsten. Na een roffel van de
tamboers hield Dumonceau zijn toespraak terwijl ondertussen de commandant van de stad
nogmaals een salvo van 21 kanonschoten verzorgde. Na de toespraak klonk weer een roffel
waarna de muzikanten een fanfare speelden.  Hierna opende het carré zich en stelden de
troepen  zich  weer  in  linies  op,  waarna  zij  afmarcheerden.  Het  detachement  van  het  3e
regiment huzaren was de zorg toevertrouwd om toeschouwers niet te veel te hinderen en hun
geen kwaad te doen, maar hen wel op gepaste afstand te houden. Alle officieren werden bij de
generaal op een banket uitgenodigd waar nog twee muziekstukken werden uitgevoerd. Elke
soldaat,  tamboer en pijper ontving een gratificatie van een Hollandse gulden. Korporaals
ontvingen een gulden en tien stuivers, sergeants twee gulden en de sergeant-majoors drie
gulden. Direct na de parade gaven kapiteins lootjes uit voor de komedie. Het garnizoen van
Bremen handhaafde de orde met patrouilles elk uur in alle straten van het centrum en in de
voorsteden. Tijdens de ceremonie werden de oude vaandels van de regimenten ingenomen en
naar de minister van Oorlog gestuurd.1455

Terug in Nederland ontving het regiment op 20 mei 1808 cravatten1456 aan het vaandel
als blijk van waardering voor het gedrag en de inzet van de jagers tijdens de veldtocht in
Duitsland. Deze ceremonie is beschreven in deel I in de paragraaf over de reorganisatie te
Den Haag.  Het  vaandel  is  bij  het  regiment  gebleven,  ook toen  het  3e  regiment  jagers
vernummerd werd tot het 1e regiment jagers in 1809. De vaandels waren geschilderd en bij
vernummering van de regimenten was overschilderen voorschrift. Na de inlijving zijn de
vaandels naar Parijs overgebracht en in de Notre Dame opgehangen. Toen de geallieerden
in februari 1814 Parijs naderden, zijn de vaandels verbrand.1457

De regimenten van Nederlandse afkomst ontvingen een nieuw vaandel op zaterdag 30
juni  1811  uit  handen  van  keizer  Napoleon.  Terwijl  de  veldbataljons  op  1  april  1811
Groningen hadden verlaten richting Bremen en Maagdenburg, vertrok een deputatie van
het 33e légère vanuit Groningen naar Parijs. Zij stond onder leiding van luitenant-kolonel
Schuurman en bestond uit een kapitein, een eerste en een tweede luitenant, een adjudant-
onderofficier, een sergeant, een korporaal, vier karabiniers en vier voltigeurs. De delegatie

1454 Ringoir 1984, 7-12.
1455 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 23, brieven 19 feb., 20 en 23 maart 1807. Generaal Crass liet 

weten samen met de commandant van de artillerie een concert te organiseren.
1456 Een cravatte is een vaandeldecoratie, een onderscheiding in de vorm van een baan stof of linten, 

bevestigd aan de knop van het vaandel. 
1457 Stephenson 1825, I, 66, 67; Ringoir 1984, 18e jrg., nr. 1, 7-12.
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werd betrokken bij een indrukwekkend gebeuren. 30.000 man, waaronder de keizerlijke
garde,  stonden  voor  een  revue  door  de  keizer  opgesteld.  De  delegaties  werden  door
Napoleon geïnspecteerd,  de  nieuwe vaandels door de  deputaties  ontvangen,  waarna  de
militairen verschillende 'evolutiën', bewegingen, moesten uitvoeren. Tenslotte defileerden
de delegaties. Het geheel duurde tot  20.00 uur.  De deputatie marcheerde,  mét vaandel,
terug naar Groningen waar het vaandel bij het depot bleef. Aan de deputatie werd de 6e
depotcompagnie onder bevel van tweede luitenant Bouwensch toegevoegd. Deze eenheid
marcheerde vervolgens naar Maagdenburg waar zij op 31 augustus 1811 arriveerden.1458 

Het betreffende vaandel was vervaardigd naar het model uit 1804. Aan één zijde was de
tekst 'L'Empereur des Français au 33ième Régiment d'Infanterie légère' geschilderd met
op elke hoek het nummer 33, op de achterzijde stond  'Valeur et Discipline'. Dit vaandel
werd in 1812 op het depot te Givet omgewisseld voor een nieuw exemplaar, deze keer niet
geschilderd maar geborduurd, onder andere met gouddraad. Het oude exemplaar werd naar
Parijs gestuurd. De regimenten lichte infanterie hadden order geen vaandels mee te nemen
tijdens de veldtocht in Rusland.1459 Het vaandel van het 33e légère is zodoende alleen in het
depot gebruikt te Groningen, Givet en na juli 1813 in Hamburg. Het detachement dat juni
1814 onder bevel van kolonel Baillif in Frankrijk terugkeerde, nam het vaandel weer mee.
En in augustus 1814 is ook dit vaandel op last van koning Lodewijk XVIII verbrand.1460

Discipline – de vorm en het effect

Militair recht staat tot het recht zoals militaire muziek tot de muziek. Deze aan staatsman
Georges Clemenceau (1841 – 1921) toegeschreven uitspraak, wijst op het eigen karakter
van de militaire rechtspraak en de specifieke militaire muziek. Zowel bij de rechtspraak als
bij  de muziek is het gestoeld op de sterke bevelsverhoudingen binnen het leger.1461 De
militaire rechtspraak past in dit hoofdstuk als zwaarwegend onderdeel van het  'incentive
system'. Het ultieme middel om discipline te handhaven was en is militaire rechtspraak.
Organisatie van een militair-rechtelijk apparaat sluit aan bij de bevelsverhoudingen van de
streng  hiërarchisch  geordende  militaire  organisatie,  van  het  totale  instituut.  Militaire
gezagsdragers, militaire rechters en hun ambtenaren vormden één gesloten systeem.  De
voortdurende wijzigingen  in  de  organisatie  en  de  omvang  van een  krijgsmacht  tijdens
vrede of oorlog droegen echter weinig bij aan zijn stabiliteit. 

Rechtvaardiging  van  een  aparte  militaire  rechtsmacht  werd  door  de  eeuwen  heen
gevonden in de argumentatie dat militairen, als dienaren van het staatshoofd, door deze
ontzien moesten worden, óók wanneer zij misdrijven begingen. Militairen vormden een
afzonderlijke gemeenschap,  zoals een totaal instituut eigen en buiten het  gezag van de
burgerlijke  justitie.  De  verscheidenheid  aan  burgerlijke  rechtskringen  en  de  beperkte
bevoegdheid  daarvan  zou  een  vlotte  afdoening  van  door  militairen  gepleegde  delicten
onmogelijk  maken.  Bovendien  was  het  voorrecht  van  een  afzonderlijke  jurisdictie
onmisbaar  om als  lokaas  te  dienen  bij  vrijwillige  dienstneming.  Voorstanders  van  een
afzonderlijk rechtspraak kwamen in de negentiende en twintigste eeuw ook met andere
argumenten. De krijgsmacht stond of viel met discipline. Strafrecht over militairen moest

1458 Sabron 1910, 7,8; Stephenson 1825, I, 107.
1459 De oude doeken van de linie-infanterie zijn uit Polen teruggestuurd naar Parijs en zijn waarschijnlijk ook 

verbrand in 1814. De vaandels van het 123e en 126e regiment linie-infanterie zijn van 1812 tot 1841 in 
Antwerpen gebleven en bevinden zich volgens Ringoir in het Musée de 1'Armée. Het Pruisische leger 
nam het oude vaandel van het 124e de ligne in 1815 mee uit het Musée de 'Artillerie te Parijs en het werd 
opgehangen in de Garnisonskirche van Potsdam. Tijdens een bombardement op 14 april 1945 brandde 
deze barokke kerk helemaal uit. Epkenhans, Winkel 2013, 78.

1460 Ringoir 1984, 7-12.
1461 Meuwese 2017, v.
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geschieden op een wijze die in harmonie was met de manier waarop overige middelen ter
handhaving van discipline werden aangewend. Het leger functioneerde vaak op plaatsen en
onder  omstandigheden  waar  een  gewone  rechterlijke  macht  niet  in  staat  was  de
strafrechtspraak  uit  te  oefenen.  Voor  een  juiste  beoordeling  van  militaire  zaken  was
bovendien  kennis  van  en  ervaring  met  specifiek  militaire  toestanden,  verhoudingen,
voorschriften en gebruiken vereist, die een gewone rechterlijke macht ontbeerde, aldus een
van die voorstanders, De Graaff.1462 

Militaire rechtspraak vond primair plaats in de belangrijkste militair-organisatorische
eenheden waar  de militairen zich bevonden:  in  het  garnizoen of te  velde.  Eeuwenlang
boden  vestingsteden  als  garnizoensplaatsen  voor  legereenheden  veiligheid  voor  de
bevolking en vormden een uitvalsbasis in tijden van oorlog. In deel II werd beschreven hoe
de omvang van de legers mee-ademde met oorlogs- en vredesperioden. Regimenten, buiten
oorlogstijd gelegerd in vestingen, stonden onder het bevel van de vestingcommandant.1463

In zulke periodes  van vrede was er  geen sprake van de organisatie  van regimenten in
brigades  of  divisies,  noch  van  een  verdeling  van  grondgebied  in  territoriale  ressorten.
Alleen in tijden van oorlog verlieten regimenten de vestingen om te velde tot een leger
geformeerd te worden met een commandant en zijn regimentscommandanten.1464 

In het garnizoen was de commanderend officier van de vesting verantwoordelijk voor
de berechting. Hij benoemde een president en zes leden van de krijgsraad. Hij benoemde
een president en zes leden van de krijgsraad en hield toezicht op de krijgsraad en op de
uitvoering van de gewezen vonnissen. De krijgsraad was van het temporaire type, dat wil
zeggen dat  het  college ontbonden werd na de berechting van de zaak of groep zaken.
Permanent  bij  de  garnizoenskrijgsraden  was  de  functie  van  auditeur-militair,  een  op
voorspraak van de kapitein-generaal door de Raad van State benoemde burger. Hij was de
adviseur  van  de  garnizoenscommandant  en  fungeerde  bij  de  garnizoenskrijgsraden  als
openbaar  aanklager,  als  rechtskundig  adviseur,  als  secretaris  van  het  college  en  hij
assisteerde  bij  de  executie  van  de  gewezen  vonnissen.  Hij  voerde  tevens  gerechtelijk
vooronderzoek uit in bijzijn van twee leden van de krijgsraad als commissarissen, stelde de
verhoren op schrift, concipieerde de vonnissen en tekende alle uitgaande stukken.

Bij  een  leger  te  velde  in  oorlogstijd  werd  in  de  rechtspraak  voorzien  op  een
overeenkomstige wijze als bij de garnizoenen. Daarvoor werd dan een krijgsraad te velde
geformeerd. Tijdens de Republiek waren in hoger ressort daarbij de Raad van State, de
kapitein-generaal  en  de  Hoge  Krijgsraad  betrokken.  De  functie  van  provoost  was
waarschijnlijk  een  van  de  oudste  militair-justitiële  regelingen  ter  handhaving  van  de
discipline in het leger. De provoost-geweldige hield toezicht op de orde tijdens de zitting,
was belast met het beheer van het provoosthuis en speelde vaak tijdens de executie van
vonnissen  een  uitvoerende  rol.  Hulp  van  de  provoost  was  de  stokkeknecht.  De Graaff
onderzocht de regelingen, instructies, reglementen en procedures die vanaf 1570 ingevoerd
werden door de Staten-Generaal voor de advocaat-fiscaal van de Generaliteit, de auditeurs-
militair, voor de Geweldige Provoosten en reglementen omtrent subordinatie, discipline en
andere zaken. Hij concludeert dat veel belangrijke onderwerpen zonder officiële regeling
bleven. Met name de rechtsmacht van de militaire rechter bleef onbepaald.1465

Mijn onderzoek  richtte  zich  aanvankelijk  op  jagers  die  voor  de  krijgsraad  te  velde
verschenen gedurende de veldtocht in Duitsland tot en met de terugtocht naar Nederland in
het voorjaar van 1808. Dit beperkte onderzoek kon door onverwachte vondsten worden

1462 De Graaff, 1957, 1, 3, 8,9.
1463 Fruin 1901, 115-144, 204-209.
1464 De Graaff, 1957, 8,9.
1465 De Graaff 1957, 11-16. De eisen voor benoembaarheid van de functie van auditeur-militair werden 

geleidelijk verzwaard en tegen het einde van de 18e eeuw moest men gepromoveerd rechtsgeleerde of 
tenminste practizijn zijn om voor een benoeming tot auditeur-militair in aanmerking te kunnen komen.
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uitgebreid, met name betreffende enkele excessen in Doesburg, Deventer en Groningen in
de periode 1806-1810 en nadat het Nederlandse regiment in Franse dienst was overgegaan.
Hiertoe behoorden een aantal  veroordelingen door de krijgsraad te velde in de periode
1810 – 1812. De brievenboeken van de gouverneur van Hamburg, Dirk van Hogendorp,
wierpen verder licht op de militaire rechtbank te Hamburg in de periode zomer 1813 tot en
met december 1813. Tot slot wijzen een aantal veroordelingen die in het stamboek zijn
bijgeschreven op het functioneren van een krijgsraad te velde.

Voor de temporaire krijgsraden te velde werd op 24 september 1806 een commissaris-
rapporteur benoemd, bestemd voor de veldtocht tegen de Pruisen.1466 Omdat de bestaande
instructie  van 15 juli  1803 als  minder  doelmatig werd beschouwd,  legde  de advocaat-
fiscaal een concept voor dat naar zijn mening meer bevorderlijk was voor een prompte
administratie van de militaire justitie.1467 Vanaf de aanvang van de veldtocht tot het begin
van december 1806 kwam de krijgsraad niet bijeen. Dat kwam niet door de discipline in
het  leger,  integendeel.1468 De  commissaris-rapporteur  slaagde  er  niet  in  gedurende  de
veldtocht  de  nodige  officieren  bijeen  te  krijgen  omdat  zij  met  hun  regiment  bijna
permanent 'en route' waren en zo niet in staat deel te nemen aan een krijgsraad te velde. De
commissaris-rapporteur  stelde  voor  dat  de  koning  een  permanente  krijgsraad  zou
benoemen, zodat president en leden zich geheel aan de rechtspraak zouden kunnen wijden
onder vrijstelling van hun andere taken. Tevens diende hij ontwerpinstructies in voor de
permanente  krijgsraad  te  velde,  de  commissaris-rapporteur  en  de  provoost-geweldige.
Dumonceau stuurde dit door aan de President van de Sectie van Oorlog van de Staatsraad
met een instemmende begeleidende brief. De advocaat-fiscaal toonde zijn verbazing dat de
commissaris-rapporteur zo weinig had bereikt,  maar ondersteunde diens voorstel  tot  de
oprichting  van  een  permanente  krijgsraad.  Desondanks  vonden  deze  voorstellen  geen
goedkeuring  want  andere  voorstellen  werden  ook  nog  aan  de  waarnemende  minister
voorgelegd. De minister van Oorlog stelde de koning voor dat de krijgsraad in beginsel zou
moeten procederen op de wijze als voor garnizoenskrijgsraden voorgeschreven, maar wel
gemachtigd zou moeten worden om, in het belang van een snelle berechting, formaliteiten
zoveel mogelijk te bekorten zonder dat onschuldigen het risico liepen ten onrechte schuldig
verklaard te worden.1469

Maanden verstreken  voor  er  een  definitief  resultaat  werd  bereikt  in  de  weging van
allerlei voorstellen van alle betrokkenen. De koning vroeg nog tweemaal advies van de
minister van Justitie en Politie en daarna nog tweemaal aan de Sectie van Oorlog van de
Staatsraad.  De  grootste  moeilijkheid  bleek  om  uit  verspreide  en  zich  voortdurende
verplaatsende  korpsen,  telkens  als  er  een  zitting  gehouden  moest  worden,  de  nodige
officieren  voor  het  samenstellen  van een  krijgsraad  bijeen  te  krijgen.  Daarbij  was  het
onmogelijk  om steeds  dezelfde  officieren  als  president  en leden te  laten  fungeren.  De
minister van Oorlog nam de door de commissaris-rapporteur, Dumonceau en de advocaat-
fiscaal  aangevoerde argumenten over,  dat  de voor  een goede en billijke rechtsbedeling
noodzakelijke uniformiteit en continuïteit bij de berechting ten enenmale uitgesloten moest
worden.  De  minister  van  Politie  en  Justitie  vond  dit  echter  geen  bezwaar  omdat  de

1466 Koninklijk decreet 24 sept. 1806, nr. 10; De Graaff  1957, 132. 
1467 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 854, brief van de advocaat-fiscaal van 29 sept. 1806; Verbaal 3 

okt. 1806, nr. 51; Met belangrijke afwijkingen op het concept werd 3 okt. de 'Instructie voor den 
Commissaris-Rapporteur bij de Krijgsraden te Velde der Hollandsche Armée' gepubliceerd.(Journal 
militaire 1807, 54). Voor de provoost-geweldige te velde werd geen nieuwe instructie uitgegeven  
waardoor moet worden aangenomen dat voor hem de instructie van 15 juli 1803 van kracht bleef. 

1468 De commissaris-rapporteur aan Dumonceau 1 dec.1806; Lodewijk wees in een speciale dagorder van 2 
nov. 1806 op de noodzakelijke aanpak van excessen. 

1469 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 870, verbaal 20 dec. 1806, nr. 23; Koninkl. decr. 1 mei 1807, nr. 
103.
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berechting in  alle  gevallen  toch  op dezelfde wetgeving gebaseerd  zou zijn.  Bovendien
vond  de  minister  een  permanente  krijgsraad  te  duur  en  stelde  voor  gepensioneerde
officieren te benoemen waarmee geen valide officieren aan de troepen onttrokken zouden
worden. De Sectie van Oorlog uit de Staatsraad stelde de vraag of het lot van militairen
wel overgeleverd moest worden aan officieren wier fysieke en verstandelijke vermogens
aan daadkracht hadden verloren, maar wilde gepensioneerde officieren ook weer niet van
benoeming uitsluiten. De koning was voorstander van een gedetailleerder regeling, maar
moest er op gewezen worden dat een commissie reeds met een algehele herziening van het
militair wetboek belast was en dat het hier slechts een voorlopige voorziening betrof. Aldus
duurde het tot 1 mei 1807 voor de koning zijn goedkeuring hechtte aan het decreet waarbij
ondanks alle bezwaren toch tot de oprichting van een permanente krijgsraad te velde bij de
troepenmacht onder Dumonceau werd besloten.1470 De commissaris-rapporteur te velde had
ondertussen niet stil gezeten want de (niet-permanente) krijgsraad te velde had inmiddels al
verschillende zaken bij Dumonceaus troepen  behandeld. Nog op 21 mei 1807 vergaderde
zo'n krijgsraad van niet-permanente samenstelling. Daarna ging Dumonceau over tot de
hem bij artikel 4 van genoemd decreet opgedragen benoeming van president en leden van
de permanente krijgsraad te velde en op 18 juni 1807 wees dit college te Haarburg zijn
eerste vonnis.1471

Categorisering van delicten en straffen

Dumonceau onderscheidde vier categorieën misdragingen die het grootste deel van de zaken
bij de krijgsraad te velde in Duitsland tussen 1806 en 1809 uitmaakten:

Diefstal   56 zaken
Desertie   50 zaken
Vechten/ mishandeling  32 zaken
Insubordinatie 31 zaken  
Totaal              169 zaken 

Overzicht 24. Categorisering van misdragingen 1472 

Deze categorisering maakt in het geval van diefstallen en vechten/mishandeling helaas niet
inzichtelijk in hoeverre het om militairen of burgers gaat. Het ernstigste delict was desertie,
maar we moeten wel bedenken dat de omvang van de desertie in geen verhouding staat tot
het beperkte aantal veroordelingen (50) van dit delict. Uit brieven van Dumonceau (1806-
1810) en het stamboek (1810-1814) blijkt dat een aantal deserteurs weer in genade bij het
regiment  werd  aangenomen,  waarschijnlijk  na  een  straf  die  in  het  bataljon  werd
voltrokken, al dan via de krijgsraad te velde of een garnizoenskrijgsraad. Alleen al bij het
3e regiment  jagers  waren er  tussen najaar  1806 en oktober  1810 circa 500 deserteurs,
waarvan 189 in Duitsland tussen maart 1807 en maart 1808.

De staat onderscheidde legitieme en niet-legitieme mobiliteit van militairen. Onder niet-
legitieme  mobiliteit  werd  verstaan  het  zich  te  ver  begeven  van  het  kampement  of
garnizoensplaats want het rondzwerven van individuele soldaten of groepjes soldaten werd
als een gevaar beschouwd voor de veiligheid en de orde.  Instrumenten tot  handhaving
waren de dreiging van straf en het al sinds het einde van de vijftiende eeuw ingevoerde
'paspoort', waarmee een soldaat geïdentificeerd kon worden en zijn reisroute was bepaald.
Een uitzondering werd gemaakt voor het militair gereglementeerd plunderen in een land

1470 Koninklijk decreet 1 mei 1807, nummer 103.
1471 De Graaff, 1957, 132.
1472 Van der Hoeven 1994, 39-45; NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 905.
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dat bezet werd.1473 
In  de  zaken  die  door  de  krijgsraad  werden  beoordeeld,  kunnen  drie  categorieën

onderscheiden worden:  kwesties  van insubordinatie,  kwesties  tussen  soldaten onderling
zoals stelen van elkaar en vechten en ten derde vergrijpen van militairen tegen burgers.
Vierenzeventig jagers en vijf officieren van het jagerregiment moesten zich verantwoorden
voor de krijgsraad te velde.1474

De  vonnissen  van  de  krijgsraad  te  velde  werden  per  dagorder  aan  de  troepen
bekendgemaakt.  Uitgangspunt  voor  de  strafvoering  was  de  wetgeving  die  tijdens  de
Bataafse Republiek per 8 mei 1795 vorm was gegeven. Met die wetgeving beloofden de
nieuwe machthebbers een eind te maken aan de rechteloze positie van soldaten om zo de
soldaten van het voormalige Staatse leger beschikbaar te houden. Straffen als stokslagen,
spitsroede  lopen,  de  doodstraf  door  middel  van  ophanging  en  onthoofding  werden
afgeschaft. In plaats daarvan kwamen gevangenisstraf, klingslagen, overplaatsing naar 'de
Oost' (de koloniën) voor zes jaren en de doodstraf door middel van fusilleren.1475 In de
praktijk werden de klingslagen al gauw weer vervangen door een rietje, niet dikker dan een
pink.  In  1795  kreeg  rechtsgeleerde  Petrus  Wierdsma  opdracht  een  nieuw  militair
strafwetboek  te  schrijven  dat  in  26  juni  1799  door  het  Uitvoerend  Bewind  werd
afgekondigd. Het was geïnspireerd door de Franse ´Code Pénal Militaire pour toutes les
troupes  de  la  République  en  temps  de  guerre´ van  12  mei  1793.  Dit  ´Reglement  van
Krijgstucht of Crimineel Wetboek voor de Militie van den Staat´ stelde als straffen: slagen
met  de  kling  of  een  riet  voor  manschappen,  gevangenisstraf  voor  korporaals,
onderofficieren en manschappen, kamerstraf voor officieren, ontslag en doodstraf door de
kogel. Ten aanzien van ongehoorzaamheidsdelicten werd als algemene regel gesteld dat de
militair  in  de  eerste  plaats  moest  gehoorzamen  en  eerst  daarna  zich  eventueel  kon
beklagen. Alle misdaden waaraan opzet ontbrak, vielen onder het tuchtrecht. Zaken waar
opzet bij was, vielen onder het strafrecht. De straffen van deze nieuwe code bestonden uit
slagen op de billen met een schoen met spijkers en stokslagen.1476 

De rietslagen werden intussen zó veel toegepast dat de gezondheid van soldaten in het
geding kwam. Elke onderofficier en officier mocht rietslagen uitdelen. Als het een soldaat
tegen  zat,  kon  hij  op  één  dag  meerdere  series  slagen  ontvangen  van  diverse  hoger
geplaatsten. In 1802 was zodoende aanvullende lastgeving nodig om de dikte van de rietjes
en het aantal slagen te reglementeren met als doel de gezondheid van de soldaat nooit in
het geding te stellen. De slagen werden voortaan op de rug gegeven die bedekt moest zijn
met een hemd en zij mochten niet op steeds dezelfde plek gegeven worden.

1473 Asche 2016, 90, 91
1474 NL-HaNA, 2.01.11, inv. van het archief van de colleges belast met de Hoge Militaire Rechtspraak, 1795-

1813, inv. nrs. 194 t/m 206, notulen, processtukken en vonnissen Permanente Krijgsraad te Velde (KtV). 
Beschrijving A5 van de inventaris geeft inzicht in ontstaan en samenstelling van de Permanente krijgsraad
te Velde over de periode 1806 - 1809. Het archief van Dumonceau geeft ook belangrijke informatie, m.n. 
brieven die zich niet in het krijgsraad te velde archief bevinden. In het archief van het MvO bevinden zich
met name processtukken die niet in het krijgsraad te velde archief zijn opgenomen. Deze drie archieven 
samen lijken een redelijk compleet beeld te geven; NL-HaNA, 2.01.11 Oorlog, inv. nr. 1046 juli 1808, 
Drie maandelijks rapport 30 junij 1808 van zaken welke bij de Krijgsraden in het district van Groningen, 
Kampen, Nijmegen, Utrecht, Zuid-Holland over de maanden april, mei en juni 1808 afgedaan en 
aanhangig waren. Zie bijlage IV.11 betreffende jagers voor de krijgsraad. Aan dit overzicht zijn verder 
toegevoegd een aantal veroordelingen van jagers in enkele garnizoenssteden in Nederland. Het lijkt er op 
dat de zaken bij de garnizoenssteden niet volledig bewaard zijn.

1475 Bij het spitsroeden lopen liep de veroordeelde militair tussen twee rijen collega's door die hem met 
riemen en koorden op de rug sloegen. Om te voorkomen dat de veroordeelde te snel  tussen de rijen zou 
rennen liep er een officier voor hem uit met de punt van de sabel op de borst van de veroordeelde, wat 
hem tot langzamer lopen dwong. Bruggeman 2002, 10-15; Sabron, 1914, 10-22. Een klingslag was een 
slag met de platte kant van de sabel. Berkvens et al 2012, 74-79.

1476 Meuwese 2017, 96, 112-115, 125.
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Koning Lodewijk vormde op 27 september 1806 een commissie die onder leiding van
Dirk van Hogendorp een nieuw militair wetboek moest opstellen, dit ter verbetering van
het reglement uit 1799. De inlijving bij Frankrijk onderbrak het proces van de vorming van
een nieuw militair  recht in Holland. Desondanks betekende de inzet van Lodewijk een
verbetering.  Hij  was  een  groot  tegenstander  van  lijfstraffen  ter  handhaving  van  de
discipline.  Al op 1 januari 1807 kwam hij met een 'Reglement op den inwendigen dienst,
de  politie  en  de  Krijgstucht  van  de  Infanterie' waarin  geen  enkele  lijfstraf  meer
voorkwam.1477 In het reglement stond precies omschreven welke straffen mochten worden
toegepast en hoe zij  moesten worden ondergaan. Toen Lodewijk vernam dat stokslagen
onverminderd als straf werden gegeven, gelastte hij bij decreet van 2 april 1807 dat elke
overtreder van het reglement zou worden 'gedestitueerd', gedegradeerd of ontslagen. Het
reglement zou de basis worden op het  Reglement van Krijgstucht dat op 15 maart 1815
door Willem I werd ingevoerd.1478

De  lijfstraffen  en  gevangenzetting  van  militairen  die  bij  hun  eenheid  mochten
terugkeren, hadden vaak zo'n impact dat de betrokkenen weken ongeschikt waren voor hun
dienst.  In  feite  sneed  de  legerleiding  zichzelf  zo  in  de  vingers.  De lijfstraffen  hadden
namelijk weliswaar  afschrikwekkende functie,  maar  degene die  het  onderging,  was elk
gevoel van eer, eigenwaarde en vertrouwen binnen de dienst kwijt. Het evenwicht tussen
inzet van de soldaat, dwang en beloning sloeg in de lijfstraffen zó onbevredigend door, dat
van rechtswege steeds werd gezocht naar alternatieven voor lijfstraffen. Dat zou echter nog
lang duren want pas in 1879 werden lijfstraffen in het leger afgeschaft, nadat zij in 1854 al
drastisch waren beperkt.1479

Met de inlijving van Nederland bij Frankrijk medio 1810 traden er voor de voormalige
Nederlandse  regimenten,  ook  op  het  gebied  van  het  militair  justitiële,  belangrijke
veranderingen op. Naast de al bestaande krijgsraden bij de Franse divisies spraken, kwam
er volgens het keizerlijk decreet van 2 februari 1812 bij elke divisie van de legerkorpsen
een Commission militaire.1480 Deze commissie was temporaire. Meer nog dan in tijden van
vrede  was  de  discipline  te  velde  van  het  grootste  belang  en  er  werd  dan  ook  een
fundamenteel onderscheid gemaakt tussen delicten tijdens vredestijd in een garnizoen of in
oorlogstijd te velde. Hoewel op desertie tijdens oorlogstijd in principe de doodstraf stond,
bleken in de praktijk toch ook andere oplossingen te bestaan.1481

Volgens  Sabron  droegen  latere  decreten  aan  de  Commission  militaire de  snelle
berechting op van herhaalde desertie en desertie van conscrits réfractaires, lotelingen die
zich aan de opkomst van de militaire dienst hadden onttrokken. De Commission militaire
was een voortzetting van de beruchte Commission des Cinq, die naast de krijgsraden, in de

1477 In Frankrijk was korte tijd geëxperimenteerd met disciplinehandhaving zonder lijfstraffen, maar vanaf 
1804 keerden de lijfstraffen weer terug omdat disciplinehandhaving zonder lijfstraffen niet werkte.

1478 Sabron 1914, 3, 10-22.
1479 Staatsblad 96 (1854), over de reductie van lijfstraffen bij de marine; Coolen 2008, 12-14; Sabron (1914) 

10-22.
1480 De twee hoofdartikelen uit het decreet van 2 februari 1812: 'Art. 1. Tous délits commis, soit par des 

soldats de nos armées, français ou alliés, envers les habitants, soit par les habitants envers les dits 
soldats, dans l'arrondissement de la Grande Armée, seront justiciables d'une Commisson militaire, 
composée de sept officiers qui seront nommés par le maréchal commandant le corps d'armée et, en cas 
d'éloignement, par le général commandant la division. Art. 2. Tout individu prévenu d'embaudage et 
d'espionnage, se trouvant sur le territoire de la Grande Armée, sera arrêté par les ordres des généraux 
commandants, traduit devant la commission militaire et puni selon la riguer des lois et règlements 
militaires d'une armée en état de guerre'

1481 Dorreboom 2000, 57, 171; Berriat 1812, II, 499-507. Op desertie stond een boete van 1500 francs (ca. 
750 gulden, door de deserteur of diens ouders te voldoen). Straffen waren afhankelijk van zware 
omstandigheden zoals desertie met wapens en uitrusting (10 jaar werken met een kogel aan de enkel), 
desertie in een groep en, afhankelijk van de locatie van de desertie en of er sprake was van 
oorlogsomstandigheden. De zwaarste straf voor desertie was de doodstraf.
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legers van de Franse Republiek misdaden en delicten berechtte. Ook spionnen en personen
die de soldaten tot desertie aanspoorden, stonden er terecht. De divisiecommandant gaf
order aan de betrokken korpscommandant tot het bijeenkomen van een  Commission des
Cinq, waarbij vijf leden van diverse rang een Commission militaire vormden. Zij kozen een
president en een secretaris en spraken een beschuldigde vrij of veroordeelden hem tot de
doodstraf. De schuldigverklaring moest met minstens vijf van de zeven stemmen worden
uitgesproken. Wanneer de commissie een militair veroordeelde, dan werd een piquet van
50 man per korps én zijn bataljon zonder wapenen opgesteld.  De twaalf oudste korporaals
vormden het executiepeloton. Binnen 24 uur na de uitspraak van het vonnis, waarvan geen
hoger beroep was toegestaan, moest het worden voltrokken. 

Sabron kreeg de indruk, na het doornemen van verschillende orders van Napoléon of
van  de  legercommandanten,  dat  de  Commissions  militaires regelmatig  recht  moesten
spreken in  zaken die  buiten hun competentie  vielen.  Hij  omschrijft  zulke  zittingen als
'schijnvertoning' en noemt met name Davout als persoon die het met het recht niet zo nauw
nam. Toen Napoleon in oktober 1811 Wesel bezocht en daar enige militairen vond die op
last van Davout waren ingesloten zonder dat zij of iemand anders eigenlijk wisten wat zij
hadden misdaan, toonde Napoléon op 1 november 1811 zijn ontevredenheid hierover.1482

Een misdrijf waar niets over werd aangetroffen, was aanranding en verkrachting, noch
in  garnizoen  noch  tijdens  veldtochten.  Verkrachting  kon  individueel  voorkomen  in
garnizoen of massaal tijdens veldtochten. Het kon een getrouwde of niet-getrouwde vrouw
betreffen en ze kon zwanger raken. Kwam het niet voor of – veel waarschijnlijker – was
het zó normaal dat er niet over gesproken werd?

Insubordinatie

Insubordinatie bleek het meest voorkomende vergrijp te zijn,  zowel te velde als  in het
garnizoen. De advocaat-fiscaal liet in de aanpassingen op de regelingen voor de krijgsraad
te velde eind 1806 ruimte voor generaal Dumonceau, om in dringende gevallen 'door een
geaccelereerde  strafoefening' voorbeelden te  stellen  die  andere  militairen  'ten afschrik'
waren. Dumonceau wilde graag van deze juridische ruimte gebruik maken, getuige enkele
van zijn brieven. Hij wilde al lange tijd voorbeelden stellen bij de verregaande desertie en
insubordinatie. Daarom had hij  koning Lodewijk ook al voorgesteld om ten minste één
voorbeeld per bataljon te stellen. Maar de generaal kreeg daarop geen antwoord, evenmin
als op de doodvonnissen die hij de koning voorlegde. Binnen het leger bestond weerzin
tegen de doodstraffen en koning Lodewijk verleende in die gevallen gratie, met opdracht aan
de krijgsraden om een andere passende straf toe te passen. Niet alle veroordeelden wachtten
overigens hun executie  of  alternatieve straf af.  Drie  ter  dood veroordeelde jagers,  Philip
Fundeling, André Hypolite Clairambault en Georg Lodewijk Kluffel, ontsnapten in de nacht
van 15 op 16 november 1807 samen met vijf andere militairen uit de gevangenis. Bij nader
onderzoek bleek dat zij van buitenaf hulp hadden gekregen bij hun ontsnapping, maar er kon
niet  achterhaald  worden  wie  dat  geweest  was.  Koning  Lodewijk  had  deze  ter  dood
veroordeelden overigens al op 24 oktober gratie verleend.1483  

1482 Sabron 1910, bijlage 4, 125-127. De Commissions des cinq, of beter de Commissions militaires werden 
ingesteld volgens de wetten van 4 en 6 Prairial An 3, en die van 19 Fructidor An 5. Bij wet van 13 
Brumaire An 5 werd het aantal leden van 5 op 7 gebracht. 

1483 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 25, Dumonceau aan de MvO 18 nov. 1807. Germani 2011, 
733-768. Dreiging met zware straf maakte structureel deel uit van het systeem om de discipline bij de 
soldaten te bewaren. In Frankrijk gaf de Franse Nationale Conventie in de beginjaren van de Franse 
Revolutie (1792-1795) wel ruimte aan de militaire rechtbanken om voorbeelden te stellen. Hoewel veel 
officieren en de militaire rechtbanken erkenden dat het een goede manier was om discipline af te 
dwingen, gingen de rechters daar in latere jaren terughoudend mee om.
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Van  de  Nederlandse  troepen  in  Noord-Duitsland  werden  militairen  die  een  misstap
begingen, voor langere of kortere tijd naar de provoost, de militaire gevangenis, gestuurd,
waardoor deze overvol dreigde te worden.1484 Van alle regimenten  hadden de jagers de meeste
gedetineerden bij de provoost.

Regiment Aantal gedetineerden

3e regiment jagers
2e regiment linie-infanterie
3e regiment linie-infanterie
4e regiment linie-infanterie
6e regiment linie-infanterie
7e regiment linie-infanterie
8e regiment linie-infanterie
9e regiment linie-infanterie
3e regiment huzaren
Artillerie trein
Regiment onbekend

28
17
15
15
23
5
8
20
3
6
1

Totaal 348 gedetineerden

Overzicht 25. Gedetineerden bij de provoost september-december 1807

Opvallend  is  dat  tijdens  de  invasie  in  Duitsland  slechts  enkele  zaken  bekend  zijn  van
vermeend onoorbaar gedrag: de misdraging van een korporaal in het hospitaal te Paderborn en
een voorval waarbij twee zieke jagers na het beleg van Hamelen niet direct met de jagers in
de richting van Rinteln waren afgemarcheerd, maar slapend  'op de heide agtergebleeven,
vermits ziek'.1485 In de loop van 1807 en in het voorjaar van 1808, nam het aantal delicten
echter toe. Het besef dat zij een machtsfactor van belang waren, een dreiging voor de Duitse
burgers, maakte dat jagers zich toen soms privileges permitteerden die in Nederland niet
getolereerd werden. Naast insubordinatie vallen nu diefstallen en geweld tegen burgers op.
Dumonceau wees de minister van Oorlog 9 maart 1808 op het hoge aantal weggezonden
manschappen, vaak via de krijgsraad te velde.  Het grote verloop bij  het regiment bracht
onrust onder de soldaten teweeg en werkte demotiverend.

Binnen het leger was het een wetmatigheid dat verplaatsingen van eenheden desertie tot
gevolg  hadden.  Toen  in  juni  1807  het  jagerregiment  de  kusten  van  de  Elbe  verliet,
deserteerden er maar liefst 90 jagers. Drie van hen, Russen, werden gearresteerd en aan de
krijgsraad te velde overgedragen. De schrijver van de krijgsraad te velde had moeite met de
spelling  van  hun  namen:  Maerilchef,  Ivan  Loukachefsky en  Anton  Iaevbleff.  In  de
processtukken werd vermeld dat ze alleen Russisch spraken en verstonden. Ze hadden de in
het Nederlands gestelde artikelen betreffende de krijgstucht nooit kunnen verstaan. Hoe ze
ooit bij de jagers waren aangenomen, was onduidelijk. Dumonceau stond voor een dilemma.
Hij  wilde de Russen wel  weer  laten  dienen,  maar  kon zich dit  permitteren  vanwege de
precedentwerking voor de andere soldaten. De krijgsraad verklaarde ze uiteindelijk onwaardig
om als militair te dienen en zij werden binnen het koninkrijk gedwongen te werk gesteld.1486  

1484 NL-HaNA, 2.01.11, KtV, inv. nr. 195. Rapporten van de geweldige provoost D. de Heer aan commissaris-
rapporteur Bogaers, Oldenburg, weekstaten gedateerd te Bremen 14, 21, 28 sept., 19 okt., 2,  23 nov., 
Oldenburg 1 en 7 dec. 1807. Tussengevoegd zijn namen van lijsten van vroegere datum, welke apart vermeld 
worden. Vermeerdering/verminderingsoverzichten zijn bewaard vanaf  7 dec. 1807. Verhoordata zijn vaak op 
de rapporten zijn geschreven en ook wie er wanneer is ingekomen en werd ontslagen uit de provoost.

1485 NL-HaNA, 2.01.11, KtV, inv. nr. 195, zaak korp. Matthijs Hess 2C 2RJ inzake misdraging tijdens opname
in hospitaal Paderborn 10 nov./10 dec. 1806; twee zaken Bremen 26 dec. 1806, Lammert van Reep en Jan
Overdijk fuselier 2B 2RJ wegens achterblijven nadat het regiment bij Hamelen was opgebroken.

1486 NL-HaNA, 2.01.11, KtV inv. nr. 197, 16 juni 1807. Volgens Van der Hoeven was dwangarbeid na de 
doodstraf de meest voorkomende straf voor desertie, die door koning Lodewijk overigens niet werd 
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Vanuit de regimenten werden militairen die een misstap hadden begaan al gauw naar de
krijgsraad te velde gestuurd en lieten de officieren van de bataljons de strafmaat bij voorkeur
over aan de krijgsraad. Daarbij zal hebben meegespeeld dat in het op 1 januari 1807 van
kracht geworden 'Reglement op den inwendigen dienst, de politie en de Krijgstucht van de
Infanterie' geen enkele lijfstraf meer voorkwam. Officieren die toch lijfstraffen toepasten,
konden daarvoor zelf gestraft worden met verlaging van hun rang of zelfs ontslag. Het was
ook makkelijker om een militair buiten zijn onderdeel te laten straffen dan de straf binnen zijn
eigen  onderdeel  door  directe  collega's  te  laten  uitvoeren.  Maar  het  alternatief  zorgde
vervolgens  weer  voor  logistieke  problemen  bij  de  krijgsraad  en  de  provoost  doordat  de
toestroom te groot werd. De president van de krijgsraad ontving op 9 december 1807 dan ook
order om arrestanten bij de krijgsraad, waarvan de misdaad bij  het regiment bestraft kon
worden, daarheen terug te sturen. 

Het effect was van korte duur. Al medio februari 1808 was er opnieuw geen plaats meer in
de provoost vanwege de vele militairen die wegens kleine vergrijpen naar de krijgsraad waren
gezonden. Dumonceau droeg daarop de commandanten nogmaals op geen arrestanten naar de
krijgsraad te sturen zonder toereikende bewijzen dat alleen de krijgsraad hun vergrijpen kon
berechten.1487 Ook  in  Nederland  'verstopte'  de  Provoost  met  veroordeelde  militairen,
waarschijnlijk om dezelfde reden. Door middel van een generaal pardon voor deserteurs in
1808 gingen veel van de gevangenen naar de marine, of afgekeurd en ontslagen omdat ze
er de gezondheid niet voor hadden.1488

Vaak werd toch het uiterste geprobeerd om soldaten tot goed gedrag te bewegen zonder
hen  meteen  naar  de  krijgsraad  te  sturen,  zelfs  na  meerdere  misstappen.  Kolonel  Cort
Heijligers diende op 22 januari 1809 een verzoek tot ontslag in voor twee jagers. Johannes
Eijsveld diende in de 5e compagnie van het 1e bataljon. In januari 1809 had het regiment
het helemaal gehad met hem. Niet alleen had Eijsveld zijn nieuwe kapotjas, twee hemden
en  een  paar  schoenen  verkocht,  maar  hij  werd  bovendien  verdacht  van  diefstal,  wat
overigens niet bewezen kon worden. Het was beter voor de hele compagnie als hij met een
ontslagbriefje werd weggejaagd. 

Nog meer dreef jager Hermanus Wolff zijn meerderen tot wanhoop. Hij diende bij de 6e
compagnie van het 1e bataljon en zijn strafregister is één aaneenrijging van onacceptabel
gedrag. Omdat hij brutaal was geweest tegen de korporaal van de wacht kreeg hij op 23
januari 1808 zes dagen provoost te Stolham. Op 7 april 1808 werd Wolff vervolgens vier
dagen in de politiekamer te Doesburg opgesloten omdat hij  brutaal  was geweest  tegen
sergeant  Modderman. Nadat  hij  aanhoudend  dronken  was  geweest  en  daarbij
ongeregeldheden  veroorzaakte,  volgden  vanaf  13  juni  1808  acht  dagen  provoost  te
Baarland. Vanaf 5 juli 1808 zat hij daar opnieuw vier dagen vast vanwege aanhoudend
slecht gedrag.  'Om reden hij door een der Vengster Ramen gewaterd heeft' werd Wolff
vanaf 26 december 1808 acht dagen vastgezet in de kazerne te Den Haag. Maar het hield
niet op en vanaf 29 december 1808 volgden vier dagen cachot in Den Haag omdat hij in de
kazerne zijn wacht verlaten had. Omdat hij  brutaal was geweest tegen sergeant-majoor
Wilkens op 6 januari 1809 werd Wolff daar opnieuw voor acht dagen vastgezet en vanaf 20
januari 1809 opnieuw, nu voor onbepaalde tijd.1489 

Een derde voorbeeld is jager de Nier, die eveneens op geen enkele wijze voor correctie
vatbaar leek. Waarnemend commandant Coucourt verzocht de minister van Oorlog vanuit
Breda op 28 september 1808 om ontslag, met name om rust in de compagnie te brengen.
Volgens  Coucourt  mocht  de  Nier  niet  langer  als  jager  dienen  wegens 'Slegtigheden',

bekrachtigd. Er was reden genoeg voor hoge straffen wegens desertie: In 1807 deserteerden er op een 
totaal van ongeveer 20.000 man in het Koninklijk leger, inclusief de Garde, 900 man (4,5 procent).

1487 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 25, brieven Dumonceau 9 dec. 1807, dagorder 15 feb. 1808.
1488 Zie deel II, uitstroom.
1489 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1080, relatieven 17-27 jan. 1809. 
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dronkenschap en omdat hij de sfeer in de compagnie bedierf. Hij had al vele vermaningen
gehad en alle straffen waren tevergeefs. Omdat er geen vooruitzicht op verbetering van zijn
gedrag was, werd aan de minister toestemming gevraagd jager de Nier te ontslaan.1490

Jagers  maakten  niet  alleen  individueel,  zoals  deze  drie  voorbeelden  aantonen,  maar
soms ook groepsgewijs overtredingen, zoals te Doesburg waar de schout op zondagavond
op 21 augustus 1808 rond tien uur langs de vestingwal liep van de Ooijpoort tot aan de
Veerpoort. Onderweg kwam hij verschillende jagers tegen. De laatsten hadden hem brutaal
aangekeken  zonder  iets  te  zeggen.  Toen  hij  de  Veerpoortseweg  naderde,  kwamen  drie
jagers op hem afgelopen met de sabel in de hand. Zij maakten hem uit voor 'een verspieder'
en vroegen hem wat hij kwam spioneren bij de kazerne terwijl zij hem dreigden 'een halve
kop dunder te maken'.  Toen de schout zijn degen trok ter  verdediging sloegen de jagers
verscheidene malen met hun sabels op zijn degen. Bevreesd dat er nog meer jagers zouden
komen, riep hij driemaal om hulp. Toen daarop kapitein de Jong kwam toegeschoten, waren
de jagers terstond weggelopen. De commandant van het depotbataljon gaf order dat zulke
ongeregeldheden niet  meer mochten voorvallen en dat de schout  of zijn suppoosten niet
gehinderd mochten worden in de uitvoering van hun werk.1491

In Groningen ontstond op 4 maart 1811 een samenscholing die enkele uren duurde. Het
begon met een dronken jager die door kinderen werd beledigd. De jager begon de kinderen te
achtervolgen tot  een burger genaamd Gronwoude het voor de kinderen opnam. Daarmee
begon  een  oploop.  Andere  burgers  begonnen  zich  er  mee  te  bemoeien  en  passerende
douaniers konden ternauwernood voorkomen dat de jager mishandeld werd. Op de onrust
kwam  een  aanzienlijke  hoeveelheid  volk  af.  Generaal  Gayton  spoedde  zich  naar  de
burgemeester en zei dat hij het opstootje moest beëindigen. Gronwoude werd gearresteerd en
aan de civiele politie overgedragen. De burgers luisterden op het hoogtepunt van de rel bij
herhaling niet naar de burgemeester. Tezelfdertijd ontstond een opstoot tussen twintig man
van het bataljon van het 33e légère dat te Groningen verbleef en van een aantal soldaten uit
compagnieën van het Franse 2e regiment bij de kazerne van dat regiment. Een soldaat van het
33e  légère had de vorige dag geduelleerd met een soldaat van het 2e regiment, waarbij de
soldaat van het 33e légère gedood werd. Zijn kameraden van het 33e légère waren daardoor
erg  geagiteerd  en  drongen  op  naar  de  kazerne  waar  de  Fransen  verbleven.  Nadat  de
commandanten zich er mee bemoeiden, keerde de rust terug.1492 Duels tussen militairen waren
ten strengste verboden en de onlusten na het duel gingen alle perken van de discipline te
buiten. Dirk van Hogendorp, Chassé en J.D. Barré waren bekende officieren uit de kring rond
het 33e légère die ook duelleerden, vaak meerdere malen, ook al was het verboden.1493 

Soldaten, onderofficieren en officieren waren des frères d'armes. Dat gaf een band, een
amicaliteit. De rol van officieren, onderofficieren en korporaals bestond in principe uit het
kaderen  van  de  soldaten.1494 De  noodzaak  tot  disciplineren  gaf  de  officieren,
onderofficieren en korporaals zo het recht krachtdadig op te treden, soms met geweld. Of
dat geweld werkelijk noodzakelijk was, moest ook door de officieren, onderofficieren en
korporaals worden verantwoord, desnoods voor de krijgsraad. Luitenant Michiel Stephenson,
broer  van adjudant  John Stephenson,  riep op 12 juli  1807 in een  huis  te  Vechta enkele
agressieve karabiniers tot de orde, maar zij lachten hem uit. Er ontstond een schermutseling
waarbij een van de karabiniers hem tegen de muur drukte met de woorden 'Wat wilt tog gij
Worm'. Daar de dronken karabinier naar geen order luisterde, trok luitenant Stephenson zijn

1490 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1058, sept. 1808. 
1491 OA Doesburg 'Boek van afgaande brieven 8 nov. 1802-10 mrt. 1809' inv. nr. 373, brief van 23 aug. 1808.
1492 NL-HaNA, 2.01.12, Binnenlandse Zaken, inv. nr. 991, map 13, Rapport du Général Commandans la 31e 

Division militaire du 1er au 10 mars 1811.
1493 Over het militair duel: Scheuer 1893; Matthey 2012, 325, 348, 350, 398-400, 426-427; Van Damme 2009,

102-104.
1494 Levent 2009, 110, 111.
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sabel en stak de karabinier, waarop deze de luitenant losliet, naar de deur wankelde en dood
neerviel. Op 27 augustus 1807 moest Michiel Stephenson zich voor de krijgsraad te Varel
verantwoorden. Stephenson werd op enig moment na 27 augustus 'ingesloten' bij de provoost,
waarschijnlijk in de vorm van provisioneel arrest op zijn eigen kamer. Op 10 oktober 1807
werd hij vrijgesproken, waarbij de krijgsraad van mening was dat de karabiniers verregaande
insubordinatie hadden gepleegd. Zij hadden reeds eerder een officier op de grond gegooid.
Stephenson verdedigde zich, zoals hij de rechtbank uitlegde, met het instrument dat hem door
het militair gezag was toevertrouwd om de orde te bewaren, te weten zijn sabel. Naast kolonel
Schummelketel was overigens ook generaal Chassé, Stephensons stiefvader, als lid aan de
permanente krijgsraad te velde toegevoegd, wat niet echt bevorderend voor een 'objectieve'
rechtsgang geweest kan zijn.1495

Onder de ruim 100 militairen, die tussen 1807 en 1810 voor de krijgsraad verschenen,
waren ook drie korporaals. Verdacht van diefstal met geweld bij burgers moest korporaal
Johan Muller zich op 19 december 1806 verantwoorden voor de krijgsraad.1496 Korporaal
Frans van der Mark sloeg na belediging een sergeant met de geweerkolf op het achterhoofd en
werd daarvoor op 23 februari 1807 ter dood veroordeeld wegens insubordinatie. De koning
verleende hem gratie en na drie weken cel op water en brood volgde oneervol ontslag uit
dienst.1497 Weer  een  andere  korporaal,  Dirk  Colijn,  had  op  15  oktober  1807  in  het
nachtkwartier te Biezen in beschonken toestand jager Haamstede uitgedaagd en jager Balman
verwond. Colijn werd veroordeeld tot 8 dagen cel op water en brood plus de proceskosten om
daarna zo lang als soldaat te dienen tot hij weer waardig was voor een bevordering.1498 In het
stamboek staat bij nog enkele korporaals aangetekend dat zij voor de krijgsraad kwamen.
Korporaal Pierre Ligtenberg diende bij de 2e compagnie van het 3e bataljon. De krijgsraad
veroordeelde  hem  op  4  september  1811  te  Maagdenburg  tot  twee  jaar  in  de  ketenen.
Korporaal Leonard Kannemans (karabiniercompagnie van het 2e bataljon) kreeg de doodstraf
op 1 augustus 1812 te Minsk.1499 Op 5 september 1813 gaf maarschalk Davout te Hamburg
order tot de vorming van een krijgsraad om korporaal Wolfskij te veroordelen die een brand
had veroorzaakt in de stallen van het kasteel bij Ritzebuttel.1500 

Misdragingen door officieren

Officieren  hoefden  zich  slechts  bij  hoge  uitzondering  voor  de  krijgsraad  te  velde  te
verantwoorden,  hun  wangedrag  werd  bij  voorkeur  daarbuiten  afgehandeld.  Neem
bijvoorbeeld luitenant-kolonel Joseph Simon Boschud, commandant van het 3e bataljon,
die  ging  zich in  het  voorjaar  van 1807 bij  herhaling te  buiten  aan  drank.  Dumonceau
verzocht de minister van Oorlog op 10 juli  om ook deze kwestie buiten de krijgsraad te
velde te houden vanwege de uitgebreide procedure en omdat het dagen van een officier voor
de krijgsraad de discipline tegenwerkte. Bovendien verlangde een behoorlijk onderzoek dat
elke  man van het  detachement  als  getuige  van de  dronkenschap  van hun eigen  kolonel

1495 Familie-archief Irish' Stephenson, portefeuille Michiel Stephenson, brief M. Stephenson Bremen 14 juli 
1807;  brief generaal Crass, Jever 26 aug. 1807; kopie vonnis Bremen 10 okt. 1807; NL-HaNA, 2.01.11 
Hoge militaire rechtspraak 1795-1818, inv. nr. 197.  

1496 NL-HaNA, 2.01.11 Hoge militaire rechtspraak 1795-1818, inv. nr. 194.
1497 NL-HaNA, 2.01.11 Hoge militaire rechtspraak 1795-1818, inv. nr. 197.
1498 NL-HaNA, 2.01.11 Hoge militaire rechtspraak 1795-1818, inv. nr. 199. Colijn maakte in het 17e regiment

1B3C als soldaat de veldtocht naar Rusland mee, maar werd eind 1814 te Dordrecht als vermist 
opgegeven (GA Dordrecht, Uitgaande stukken, bekendmaking dd 28 nov. 1814). Tijdens de slag van 
Waterloo diende hij in het 17e regiment 5B4C.

1499 Ligtenberg, Pierre, M:1657, *Tienhoven(B); Kannemans, Leonard, M:1833, * Breda 1787. Het stamboek 
vermeldt alleen de straffen, niet de delicten.

1500 Van Hogendorp 1813, I, 70, 71.
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gehoord  zou moeten  worden.  Het  bataljon  zou dan,  op  een  tijdstip  dat  tegen de  vijand
gemarcheerd moest worden, beroofd worden van een heel detachement. Dumonceau stelde
verder  dat  het  bekend  was  dat  Boschud  zich  soms  te  buiten  ging  aan  drank  en  dan
ongeregeldheden  veroorzaakte.  Generaal  Crass  hoorde  Boschud  over  de  tegen  hem
ingebrachte  klachten  in  aanwezigheid  van  kolonel  Kuhlewein  en  de  beide  andere
bataljonscommandanten. Wanneer het gedrag strafbaar zou lijken, moest provisioneel arrest
worden aangezegd.1501 Op 21 juli was een klachtenoverzicht gereed en legde Dumonceau de
zaak, ondanks zijn eerdere verzoek aan de minister, toch in handen van de krijgsraad. Die
oordeelde  dat  misbruik  van sterke  drank geconstateerd  was en gepaard was gegaan met
liederlijk  gedrag.  Boschud moest  zich  voortaan gedisciplineerd gedragen en werd verder
veroordeeld tot de helft van de proceskosten. In een bij het vonnis gevoegde brief maakte
Dumonceau zijn gedachten over het gedrag van Boschud kenbaar aan de minister. Niet alleen
ging  Boschud  zich  te  buiten  aan  drank,  een  hoofdofficier  onwaardig,  maar  in  zijn
dronkenschap was hij brutaal en beging hij 'de grofste Excessen'. De meeste officieren van
de armee en in het bijzonder de jagers kenden hem als zodanig. Dumonceau wees echter
ook op de  andere  kant  van  Boschud.  Tijdens  de  voorgaande  campagnes  had  hij  goed
gediend en op grond van zijn verdiensten en goede gedrag daarbij wees Dumonceau op de
toewijding aan koning Lodewijk. Hij hoopte dat de koning Boschud in dienst zou houden,
zodat hij niet alle middelen van bestaan zou verliezen.1502

Beter liep het af met adjudant John Stephenson, luitenant Michiel Stephenson en luitenant
Eckstein. Zij misdroegen zich op 3 maart 1808 te Elspeth. Zij namen zonder toestemming een
boot mee, aten en dronken in een herberg zonder goed te betalen en misdroegen zich daar.
Tenslotte namen zij de benen terwijl zij achtervolgd werden door de politie, waarbij ook nog
werd geschoten. Bataljonscommandant Wagner nam de drie officieren in bescherming en het
bataljon, inclusief de drie officieren, marcheerde kort na het voorval het stadje uit ondanks
hevige protesten van de lokale bestuurders. Deze lieten het er niet bij zitten en ook al zat het
regiment  een  half  jaar  later  in  Zeeland,  de  officieren  werden alsnog  ter  verantwoording
geroepen bij  commandant Cort Heijligers. Michiel Stephenson werd bestraft met veertien
dagen provoost omdat hij de aanstichter was geweest. John Stephenson en luitenant Eckstein
werd het ongenoegen van de minister meegedeeld, omdat zij min of meer deelgenoot waren
geweest aan de ongeregeldheden te Elsfleth.  Beiden werden tot een voorzichtiger gedrag
gemaand in het vervolg.

Officieren werd vaker disciplinaire maatregelen aangezegd. John Stephenson beschreef
in zijn dagboeken diverse situaties waar hij als officier een berisping of zelfs arrest voor
kreeg, zoals in Zeeland 1808. Luitenant-kolonel Everts werd in arrest geplaatst toen hij
voorjaar 1809 manoeuvres van zijn bataljon tijdens oefeningen in het kamp bij Naarden
niet naar het genoegen van zijn commandant uitvoerde.1503 

Moesten officieren in principe de discipline garanderen bij  de soldaten en bracht dit
spanningen met zich mee, tussen officieren onderling kon het ook behoorlijk broeien. Na
terugkeer uit  Duitsland werden de twee veldbataljons van het regiment op Cadzand en
Zuid-Beveland  geplaatst.  Op  8  juli  1808  te  Breskens  aangekomen,  beklaagden  kolonel

1501 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 25, Dumonceau aan Crass 30 juni 1807, aan MvO 10 juli 1807,
21 juli baljuw van Hagen, 21 juli stukken aan de commissaris-rapporteur, 25 sept. 1807.

1502 NL-HaNA, 2.01.15, Oorlog, inv. nr. 232, stamboeken Oorlog voor 1813, stamboek 3e RJ 1807-1810. 
Boschud was aangesteld op 4 mei 1801 als kapitein bij de jagers. Dumonceau strafte hem tijdens de 
campagne in Oostenrijk te Krems, wegens ongehoorde vexatien' tegen een inwoner, met veertien dagen 
provoost. Op 23 dec. 1806 werd hij beschreven als 'een zeer goed officier, en is thans van een zeer goed 
gedrag.' 

1503 NL-HaNA, 2.01.14.02, Oorlog, inv. nr. 1055, 17 sept. 1808; Stephenson 1825, I, 59, 60, 80. Stephenson 
beschrijft in zijn dagboek een milde versie van het voorval in Elspeth van 3 maart 1808, maar rept met 
geen woord over de schrobbering die hij en zijn broer kregen in sept. 1808. 
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Wagner en de compagniecommandanten zich hardop over de slechte Franse behandeling. Dat
schiep een onaangename sfeer tussen de Franse brigade-generaal François Roguet (1770-
1846) en de Nederlandse officieren. Roguet was door Napoleon opgedragen de verdediging
van Cadzand te verbeteren. Het bataljon verrichte 'eenige beweegingen' voor hem waarna de
officieren zich voor de jagers moesten plaatsen. Vervolgens beklaagde Roguet zich en plein
publique over het gedrag van de Nederlanders, maar daar bleef het niet bij. Tot nader order
werd de officieren van de voltigeurcompagnie arrest opgelegd wegens grove behandeling van
de boer waar de compagnie was ondergebracht en voor het onheus bejegenen van de maire
die informatie kwam verzamelen toen hij van de perikelen bij de boer hoorde.

Tijdens de beoordeling van officieren eind 1810, begin 1811, bleek kapitein Jean Charles
Reinbard Schooren soldij gestolen te hebben van soldaten. C'est le plus mauvais officier que
je connaise, il n'a ni honneur ni conduite en rien, et il est très etonnant qu'un sujet pareil ait
pu s'élever au grade qu'il a; sa conduite morale et physique, on ne peut plus mal. Kapitein
Maussade over Schooren: 'infâmes de tout  genre […] manger le  prêt  des soldats  de sa
Compagnie, au point que les soldats en etaient mécontent, et que le colonel devait ordonner
de doubles prêts. Il est en prison et j'espère qu'il sera renvoyé.' 1504

Gezagsverhoudingen  en  disciplinaire  maatregelen  kwamen  door  persoonlijke  rancunes
soms onder druk te staan. Medio 1808 onderhield adjudant John Stephenson te Breskens
goede  contacten  met  generaal  Roguet.  Bataljonscommandant  Frederik  Hendrik  Wagner
(1770-1813) was hierover ontstemd en stuurde een andere adjudant. Wagner reageerde op 14
juli 1808 tijdens de exercities zijn ongenoegen ook af op de onderofficieren. Stephenson vond
zijn gedrag onverdraaglijk,  'niets vind ik onaangenaamer als door een menssch van zeer
bekrompene  vermogens,  veelmaals  en  ten  onregten  op  eene  bittere  wijze  te  worden
gecorrigeerdt'.  Om Wagner niet langer te hoeven aanhoren, verzocht hij een ander in zijn
positie te plaatsen, waarop Stephenson direct arrest kreeg en naar zijn kwartier werd gestuurd.
Tijdens het daarop volgend gesprek onder vier ogen sprak Stephenson vrijuit over Wagners
gedrag,  waarop  deze  nog  bozer  werd  en  het  arrest  verlengde  met  de  waarschuwing
Stephenson 'tusschen de bajonetten naar Holland te zenden'.  Toen Wagner kort daarna aan
Stephenson om de vijfdaagse en halfmaandelijkse staten vroeg, die hij in het Frans moest
aanleveren, kreeg hij ten antwoord dat het  'arrest-forcée' hem van alle dienstverrichtingen
onthief. Ongeveer op het uur dat de staten gereed moesten zijn, werd het arrest opgeheven en
moest  Stephenson  zich  bij  Wagner  melden.  Stephenson  kreeg  opmerkingen  over  zijn
halsstarrigheid, maar Wagner gaf ook ruiterlijk toe de afgelopen dagen wat driftig te zijn
geweest. Vervolgens moest Stephenson zijn administratie zo snel mogelijk afmaken. Toen
Stephenson vervolgens bij generaal Roguet kwam, bleek deze op zijn beurt kolonel Wagner
met arrest gedreigd te hebben wanneer Wagner de administratie niet op tijd zou inleveren. Een
maand later werd Wagner overgeplaatst naar de garde waarop de sfeer tussen de Franse en
Nederlandse militairen prompt verbeterde.1505 Dit gedrag was niet Wagner eigen, want hij
stond juist bekend als een bevlogen officier die zich het lot aantrok van de soldaten die te veel
en te lange marsen moesten maken zonder te weten waarheen en tegelijkertijd betrokken was
met de bevolking die vaak gebukt ging onder de aanwezigheid van militairen.1506

De bevelvoerend officier was verantwoordelijk voor het gedrag van zijn minderen en
diende  bovendien  een  onberispelijk  voorbeeld  voor  hen  te  zijn.  Afwijkingen  van  de
geldende  discipline  werden  niet  getolereerd:  bij  dagorder  van  6  April  1807  wees
Dumonceau  er  op  dat  het  salueren  van  schildwachten  niet  altijd  door  de  officieren
behoorlijk werd beantwoord. Toen Dumonceau begin september 1807 bericht kreeg van
een groot aantal klachten over jagers die in de omgeving van Jever verbleven, stelde hij de

1504 SHAT Xb 622, Etat nominatif  6 maart 1811, officieren van het 33e légère die overgeplaatst werden.
1505 Stephenson 1825, I, 69-73. 
1506 Hattem 2005, 22-26.
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bataljonscommandanten daarvoor verantwoordelijk. Het verbaasde Dumonceau hoe vaak
hij klachten kreeg over de jagers. Hij zou niet nalaten de bataljonscommandanten én de
regimentscommandant in arrest  te plaatsen wanneer zij  niet  achterhaalden welke jagers
schuldig waren én wanneer er nogmaals wangedrag door jagers gemeld zou worden. Op 9
september  werd  duidelijk  dat  de  klachten  overdreven  waren,  maar  de  positie  die
Dumonceau  in  zo'n  kwestie  innam was  duidelijk.  Mogelijk  hield  zijn  strenge  houding
verband met 'desordres' die de jagers in juli hadden gepleegd bij Meppen. 

Eind juni 1807 kwamen er klachten bij Dumonceau over verscheidene officieren van het
3e  regiment  jagers  die  in  de  omgeving  van  Bentheim  cantonneerden. Deze  officieren
veroorloofden zich in de bossen rond de gehuchten Wengsel, Gemdorf en Nienlage herten te
schieten,  hoewel  de  opzieners  van  de  bossen  meermaals  kenbaar  had  gemaakt  dat  de
groothertog van Bergh (toen een zwager van Napoleon) prijs stelde op het behoud van zijn
herten. Het bleef bij een waarschuwing, maar Dumonceau liet weten dat voortaan geen enkele
officier herten mocht schieten in Bentheim en omgeving zonder aan te kunnen tonen dat hij
toestemming had verkregen van de eigenaars. Bovendien moesten zij de commandant van het
regiment  toestemming  vragen  om te  jagen.  Bij  nieuwe  klachten  zouden  de  betreffende
officieren gestraft worden.1507

Soorten straffen, strafmaat en hun effect

Van het 3e regiment jagers verschenen tussen eind 1806 en 1810 tenminste 100 jagers en 6
officieren  voor  de  krijgsraad  te  velde  en  daarnaast  een  onbekend  aantal  jagers  voor
krijgsraden  in  Nederland.  Van  de  delinquenten  bij  de  krijgsraad  te  velde  was
merkwaardigerwijs  10 procent  musicus,  waar  het  percentage musici  bij  het  regiment  4
procent bedroeg. 

Hoewel  de  aard  van  delicten  en  de  strafvoering  daarvoor  reglementair  omschreven
waren, was geen zaak gelijk aan de andere. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden
in straffen waarbij de militair uit het militaire systeem verwijderd werd en straffen waarna
de  militair  bij  zijn  onderdeel  terugkeerde.  Bij  herhaling  werden  dit  soort  straffen
gecombineerd.1508 

Foucault  beschrijft  een  verdeling  naar  lijfstraffen  en  naar  zielgerichte  straffen.  Een
lijfstraf  ging  gepaard  vernedering.  Vernedering  was  zielgericht.  Stokslagen  was  een
lijfstraf, maar ondergaan voor het front der troepen uitermate vernederend. Kaalscheren
voorafgaand aan het wegsturen was fysiek, maar vooral vernederend. Vernederend waren
verder degradatie, het voor het front der troepen afnemen van alle militaire eretekenen,
oneervol  ontslag  en  het  wegsturen  als  ´schelm'.  Gevangenisstraf  daarentegen  riep
eenzaamheid  op,  maar  was toch  veel  sterker  lichaamsgericht.  Vrijheidsbeperking in  de
gevangenis, op water en brood en aan het begin en einde van de straf bovendien geketend
in een ongemakkelijke houding was een zware straf. Dwangarbeid met een kogel aan het
been had eveneens een sterk fysiek karakter, maar vooral de lange duur van deze straf was
erg zwaar.  Hier raakt Foucault  aan Goffman die beiden beschrijven hoe de individuele
soldaat als een te disciplineren machine binnen een grotere machinerie gezien werd. Wie
zich  onttrekt  aan  die  discipline  wordt  gestraft.1509 Discipline  is  volgens  Foucault  een
techniek  die  deel  uitmaakt  van  een  groter  machtsmechanisme  waarbinnen  ook
economische en productiemechanismen werkzaam zijn.1510 

Het  stamboek  geeft  dertig  aantekeningen  van  ernstige  veroordelingen  waarbij  de

1507 NL-HaNA, 2.21.056, Dumonceau, inv. nr. 25, brieven Dumonceau 6 en 9 sept. 1807, order 26 juni 1807.
1508 Bijlage IV.11 toont de diversiteit aan veroordelingen van jagers.
1509 Foucault 1977; Au 2011, 8-15. 
1510 Heemstra 2008, 16-27.
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betrokkene werd verwijderd uit het regiment, vijf en twintig Nederlanders, drie Duitsers,
een Belg en een Fransman, destijds allen beschouwd als Fransen dienend in een Frans
regiment. De aard van de delicten is onbekend. In 1810 waren er vier veroordelingen, in
1811 zeventien, in 1812 vijf, in 1813 twee en in 1814 nogmaals twee. In vijf gevallen
kreeg  de  betrokkene  de  doodstraf,  die  doorgaans  binnen  24  uur  werd  voltrokken.
Opvallend zijn de straffen die 5 juni 1811 voor de broers Jean en Henrij  Sterkman uit
Dordrecht, beiden veroordeeld tot 14 jaar 'au Boulet'.1511 

Maar liefst zevenentwintig van de veroordeelde mannen waren van het 'oude' regiment
jagers plus het bataljon van het 6e regiment linie-infanterie en slechts drie mannen van de
aanvullingen met conscrits. Twee van hen werden in 1812 en nog eens twee in 1813 en
1814 veroordeeld. Drieëntwintig zaken dateren van vóór 1812. Echt verwonderlijk is dat
niet  omdat  de  Commision  militaire tijdens  de  terugtocht  uit  Rusland  niet  meer
functioneerde. Tijdens de tocht naar Moskou zijn er waarschijnlijk wel meer veroordeeld,
maar de administratie daarvan is verloren gegaan. Later in Hamburg werd in ieder geval
wel een aantal militairen van het 33e légère veroordeeld.

Er  zijn  overigens  meer  militairen  veroordeeld  dan  het  stamboek  vermeldt.  Negen
veroordelingen van Friese soldaten van het 33e légère die deserteerden, staan bij voorbeeld
niet in het stamboek aangetekend.1512 Zes van hen waren als vrijwilliger voor 1811 bij het
jagerregiment in dienst getreden, een was conscrit van de lichting 1808 en twee waren
plaatsvervanger.1513 

De  rapporten  van  divisiegeneraal  P.F.J.  Durutte  aan  Lebrun  te  Amsterdam  geven
uitsluitend informatie over hoeveel man van het 33e légère er 'en jugement ' waren: tien à
vijftien gemiddeld in het voorjaar van 1811 en zeven à acht in de maanden daarna.1514

Rapport de dato En Jugement Rapport de Dato En jugement

31 januari 1811
15 februari 1811
28 februari 1811
..   maart 1811
21 maart 1811
15 april 1811

15 man
15
10
10
10
8

15 mei 1811
31 mei 1811
15 juni 1811
30 juni 1811
15 juli 1811
15 augustus 1811

8
7
7
8
8
7

Overzicht 26. Aantal militairen bij het regiment in arrest en/of wiens zaak in behandeling was

Een bijzondere straf om soldaten te schande te maken werd in 1811 nabij Maagdenburg
toegepast. Nadat het regiment die vesting op 20 oktober had verlaten, sloegen tijdens de
overnachting te Burg (20 km ten noordoosten van Maagdenburg) jagers van het 33e légère
aan het plunderen. Adjudant Stephenson deelde een kamer met kolonel de Margerije en zij
hadden zich nog maar net te bed begeven toen het bericht kwam dat enkele manschappen
in een naburig dorp aan het plunderen waren. Stephenson kleedde zich onmiddellijk aan en
werd met een wagen naar de plaats gereden. Daar trof hij een aantal manschappen aan die
zich in dronkenschap misdroegen. Degenen die door de meegebrachte onderofficieren in
arrest  werden  genomen,  verklaarden  openhartig  dat  het  een  afgesproken  daad  was.  In
vroeger  jaren  had  een  Pruisisch  regiment  uit  deze  streken  bij  hun  ouders  en  familie
dezelfde  misstanden  gepleegd.  Na  onderzoek  beval  de  generaal  dat  de  arrestanten  tot
Stettin in de achterhoede zouden marcheren  'met hunnen uniformen omgekeerdt'. Op 29
oktober werd Stettin bereikt.1515 Maarschalk Davout gaf in een rapport van 31 oktober 1811
1511 Zie bijlage IV.11 betreffende jagers voor de krijgsraad.
1512 Zie bijlage III.13 - Friezen in Franse dienst.
1513 Zie het overzicht in bijlage IV.11 betreffende jagers voor de krijgsraad.
1514 NL-HaNA, 2.01.01.08, Prins-Stedehouder, inv. nr. 39.
1515 Stephenson 1825, I, 107, 108; De Wit 1974, 138-305. Door Karel van Hogendorp en de hertog van 

Brunswijk werd in het najaar van 1787 op grote schaal aangezet tot plunderen in veel Nederlandse steden 
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aan dat er veel excessen begaan waren door het 33e légére.1516 Napoléon keurde daarom op
23 november 1811 een voorstel goed een krijgsraad bijeen te roepen om de aanstichters
van de plunderingen te veroordelen.1517

Een vergelijkbare vernederende straf was het verplicht paraderen met omgekeerd geweer.
Van het regiment raakte in Rusland tijdens de tocht van Vilnius naar Minsk in de zomer van
1812 maar liefst 917 militairen  'en arrière'.1518 Na weken zware marsen marcheerde een
zwaar gedecimeerd 33e  légère op de avond van zaterdag 11 juli 1812 Minsk binnen. De
volgende dag wond maarschalk Davout zich tijdens een revue van de elitecompagnieën zó
op over  het  achterblijven  van het  grootste  deel  van  het  regiment,  dat  hij  vloekend en
tierend dreigde elke tiende man van het regiment te executeren. Dat was een straf die al in
het Romeinse leger werd toegepast:  elke tiende man kon ter dood worden veroordeeld
wanneer de eenheid waar zij toe behoorden zich aan iets schuldig had gemaakt. 

Volgens Sabron was het moeilijk te bepalen hoeveel man van het regiment er waren
achtergebleven. Hij schatte de sterkte op niet meer dan 35 man per compagnie1519, maar de
werkelijkheid was nog veel dramatischer dan Sabron vermoedde. Sergeant Henri Poelman
schreef in een brief van 4 augustus 1812 dat het regiment in Minsk moest achterblijven
omdat er van het hele regiment pas vijftig man present was. Hij wijdt het achterblijven aan
het  dag  en  nacht  marcheren  zonder  eten.1520 Na aandringen van  diverse  officieren  zag
Davout af van de executies. Wel liet hij het regiment – voor zover aanwezig – met het
geweer 'en crosse l'air', met de kolf naar boven paraderen. Het was een vernederende straf
waar  Sabron  slechts  drie  voorbeelden  van  bekend  waren,  uit  1799,  1818  en  1830.1521

Aansluitend stuurde Davout de elitecompagnieën van het 33e  légère  naar hun bivak en
gelaste  generaal  Dessaix  uit  te  leggen dat  het  niet  de intentie  van  de maarschalk  was
geweest om de aanwezige mannen te straffen, maar dat het de achterblijvers betrof en dat
hij verwachtte dat het regiment zich bij de eerste ontmoeting met de vijand  'gunstig zou
onderscheiden'. De straf was dus plaatsvervangend. Op deze wijze strafte Davout immers
de aanwezige militairen, niet de achterblijvers. De straf was ook anderszins onheus, omdat
de andere regimenten al bij vertrek groter waren dan het 33e légère. Bovendien waren de
taken en marsen van het 33e  légère  zwaarder geweest. Andere regimenten verbleven al
langer  in  Minsk  opdat  achterblijvers  konden  aansluiten.  Wat  Davout  dacht,  weten  we
natuurlijk niet, maar kennelijk wilde hij met deze exorbitante straf laten weten dat zware
marsen en honger geen excuus waren voor achterblijvers, hoewel hij er van op de hoogte
was  dat  de  uitval  bij  het  hele  invasieleger  al  vanaf  het  begin  van  de  veldtocht
onwaarschijnlijk hoog was door de lange dagmarsen, het weer, het tekort aan eten, slecht
drinkwater en veel ziekten.1522 

Het is een buitengewoon voorval omdat de militaire eer zo uitzonderlijk aangetast werd,
iets wat doorgaans alleen plaatsvond wanneer het gevolgd werd door het wegsturen uit de
armee, maar daar was hier geen sprake van. Dat deze straf veel onrust bij de officieren
teweegbracht, blijkt uit de aantekeningen van Schuurman en Everts, beiden door Sabron
geciteerd, en ook uit de brief die adjudant T.C.C. Veeren op 4 september vanuit Smolensk

zodat de Pruisische inval  gelegitimeerd kon worden. Na de inval zetten Orangisten het plunderen voort. 
De jagers hadden een opmerkelijk goed geheugen voor het onrecht van 25 jaar geleden en dat in 
dronkenschap.

1516 Sabron 1910, 9;  Sabron verklaarde de excessen van onbetrouwbaar personeel en deserterende Duitsers 
met behulp van aantekeningen van Schuurman en door de toegevoegde conscrits réfractaires.

1517 Napoléon, Correspondance Inédite, 1811, no. 6410, p. 816 – DÉCISIONS, 23 novembre 1811. 
1518 Davout Correspondance, 1812, no. 1076, p. 379, Davout aan Napoleon 7 aug. 1812: het 33e légère 917 man, 

85e 368 man, 108e 192 man, 25e 137 man, 57e 323 man, 61e 343 man, 117e 324 man, totaal 2.604 man.
1519 Sabron 1910,41-49, 128-132.
1520 Brief sergeant Henri Poelman (M:487) 4 aug. 1812. Zie deel I, hoofdstuk 2, par. De veldtocht in Rusland.
1521 Sabron 1910, 44-46, voetnoot 1.
1522 Kirckhoff Utrecht, 1825, 11-24. Sabron 1910, 25: op 26 juni schreef Davout over hongerende soldaten.
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naar zijn vrouw schreef. Het regiment had vanaf het vertrek uit Mariënburg op 3 juni tot de
aankomst in Minsk op 11 juli (Veeren noemde 22 juli als aankomstdatum) gemarcheerd.
'Nu moet gij weten, wij gedurende deze gansche marsch in geen huis waaren geweest en
nagt en dag hadden gemarcheerd en de meesten tijd tot aan de knieen door 't water en
daarbij vijftien dagen zonder een kruimel brood, zoodat er magtig veel volk van ons waar
achtergebleven en bij de revue, die wij voor de Prins van Eckmühl hebben gepasseerd zijn
ons eisselijke affronten aangedaan die zoo ver gegaan zijn, dat voor iemand die eergevoel
heeft niet kan blijven dienen. Wij hebben zeer veel officieren, die zoodra 't vreede is, hun
demissie nemen. Mijn valt 't ook zeer zwaar te blijven en te met God weet, wanneer wij
eens rust zullen krijgen, in Holland komen wij nooit met 't regiment weerom. Brandt, van
Ingen,  de  Hart,  Eckstein  en  Bönnighausen  wagten  na  de  eerste  gelegenheid  om  te
quiteeren, de Jongh en Schuurman wenschen niet meer dan 500 guldens om weg te gaan,
de Jongh is veel maals bij mijn koom schrijen. Denk eens voor menschen die gevoel voor
eer hebben, wij zijn altijd met ons regiment een 40 uur agter de armee om garnisoen te
houden, de andere regimenten zijn alle reeds in 't vuur geweest en hebben alle belooning
van  de  Keyzer  ontfangen  en  wij  worden  op  een  veragtende  wijs  agter  gestuurt,'.1523 

Maarschalk  Davout,  prins  van  Eckmühl,  bereikte  met  zijn  tactloze  gedrag  juist  het
tegenovergestelde  van  discipline.  Soldaten  en  officieren  waren  diep  gekrenkt  in  hun
militaire  eer.  Een  jaar  later  maakte  hij  het  nog  erger  en  legde  hij  de  basis  voor  een
grootschalige  desertie  die  niet  alleen  soldaten,  maar  ook de  helft  van  de  Nederlandse
officieren  betrof.  In  Hamburg,  ten  tijde  van  het  voorstellen  van  de  officieren  op  10
augustus  1813  'had  de  Prins  van  Eckmühl  den  Zeer  impolitiquen  inval,  om  bij  het
presenteren  van  het  Korps  officieren  van  het  Regiment  aan  Zijne  gemalin  haar  te
herinderen, dit het Regiment was, het welk hij te Minsky in Lithauwen, 's jaars te vooren
Zo Zeer, en dat wel onverdient hoon had aangedaan'.

Slechts enkele officieren van het regiment te Hamburg hadden de veldtocht in Rusland
meegemaakt  bij  het  regiment:  chirurgijn  Collin,  adjudant  T.C.C.  Veeren,  kapitein  Von
Bönninghausen,  kapitein  Kahle  en  kapitein  Cailliou.  Kort  na dit  incident  begonnen de
deserties van de Nederlandse officieren. Het was het begin van onaangenaamheden waar
Nederlandse officieren door Davout aan werden blootgesteld.  Hij liet geen gelegenheid
voorbij  gaan om zijn ongenoegen over de Nederlanders te uiten.  Vanwege de deserties
werd het regiment van de buitenposten in de stad gehaald, waardoor onaangename situaties
ontstonden met Franse officieren die bij het regiment dienden.1524 

Tot slot een interessant verlopen proces met goede afloop in het depot. De krijgstucht
bij het depot, dat sinds augustus 1811 te Givet verbleef, was hard om de discipline er in te
kneden bij de kersverse militairen. Dat werd in deel I beschreven. Er was een temporaire
krijgsraad  actief  in  Fort  Charlemont  te  Givet.  Deze  Conseil  de  Guerre kwam op  18
augustus  1812  bijeen  om  zich  uit  te  spreken  over  de  desertie  van  Frederik  Willem
Bruna.1525 Op 8 juli 1809 was Bruna vrijwillig bij het regiment jagers in dienst getreden,
maar hij deserteerde op 23 september 1811 van zijn eenheid 1B3C uit Maagdenburg en liep
terug naar Deventer. Bruna werd op 20 juni 1812 door een brigade van de gendarmerie te
Deventer gearresteerd en naar Givet getransporteerd.1526 Daar verantwoorde hij zich op 18
augustus voor zijn desertie.1527 De Conseil de Guerre bestond uit  Chef de Bataillon, sous

1523 NL-HaNA, 2.21.239, Veeren, inv. nr. 15, brieven TCC Veeren 1812-1815.
1524 Stephenson 1825, II, 15, 16.
1525 Frederik Willem Bruna, *7.2.1791 Deventer. M:2052. Met dank aan Frits van Riel.
1526 NL-HaNA, 2.01.12, Binnenlandse Zaken, inv. nr. 991, map 13.
1527 Volgens het stamboek was hij bij de Grande Armée geplaatst en 'Perdu dans la campagne en Russie de 

1812'. Hij overleefde de tocht. In feb. 1818 liet hij zijn vader een huis voor hem kopen, zelf verbleef hij 
op dat moment in het buitenland. Zijn vader zal wel hebben geweten waar, maar dit werd bij het opmaken
van de koopakte niet gemeld. Aangezien Frederik Willem in 1820, bij de aangifte van de nalatenschap 
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Directeur du Genie Berlier en de tot rechters benoemde kapiteins Jacquot en Cotit van het
34e de ligne, de kapiteins Depierre en Seeuwen van het 33e légère, luitenant Basset van het
33e légère en luitenant Rautier van het 34e de ligne. Kapitein Senat van het 33e légère nam
de  functie  van  rapporteur  waar.  Procureur  Impérial was  brigadegeneraal  Ledoc  die
geassisteerd werd door  foerier  Busch van het  33e  légère als  griffier.  De leden van de
krijgsraad namen kennis van de persoon Bruna en zijn vermeende delict van desertie. Op
grond van de stukken was het eerste oordeel dat de beklaagde schuldig was. Daarna werd
Bruna  binnengevoerd  en  geconfronteerd  met  zijn  desertie.,  waarop  hij  bekende.  Het
verslag van de rechtszaak is formeel en beschrijft weliswaar de procedure, maar wat er
inhoudelijk  precies  gezegd  werd  ontbreekt  nu  juist  en  dat  is  jammer  want  tijdens  het
verhoor  nam het  oordeel  van de leden van de rechtbank een volledige en verrassende
wending.  Bruna  werd  namelijk  unaniem  onschuldig  verklaard,  mocht  de  gevangenis
verlaten en de volgende dag terugkeren naar zijn regiment. Hij werd geplaatst bij de 1e
compagnie van het 5e bataljon en vertrok met een detachement naar Rusland.1528

Evenals bij de bespreking van de gezondheid bieden de uitgebreide archiefstukken met
betrekking  tot  het  verblijf  van  het  regiment  te  Hamburg  in  de  eindstrijd  ook  bij  de
bespreking van de tucht enkele unieke inkijkjes in de praktijk van alledag.

De krijgstucht te Hamburg 1813/1814

Maarschalk Davout kreeg in het voorjaar 1813 van Napoleon opdracht Hamburg en wijde
omgeving onder zijn invloed te houden. Drie dreigingen namen medio 1813 toe: van buiten
de  stad  in  de  vorm  van  geallieerde  legers,  van  binnen  de  stad  in  de  vorm van  een
volksopstand en de derde dreiging was het behouden van de cohesie van de nieuw op te
bouwen  legermacht.  Deze  uitzonderlijke  situatie  had  een  aantal  implicaties  voor  het
handhaven van de tucht.

Burgers en militairen vielen onder een streng regime en elke neiging tot opstand werd
keihard onderdrukt De stad moest vanaf juli 1813 4000 en de omgeving 2000 arbeiders
plus 150 wagens met paarden leveren voor schansarbeid. Op vrijwillige basis verschenen
slechts een kleine 600 arbeiders en nog geen 40 wagens werden geleverd. Hooggeplaatste
burgers werden daarom voor enkele dagen gedwongen aan de schansarbeid gezet.  Ook
passanten  werden  van  de  straten  geplukt  en  aan  het  werk  gezet  en  wie  zich  aan  de
schansarbeid  probeerde  te  onttrekken  werd  behandeld  als  een  réfractaire en  kreeg
stokslagen. Plaatsvervangers waren vaak vrouwen en minderjarige kinderen, hoewel daar
een maximum aan werd gesteld.  Van schansarbeid vrijgesteld waren mensen boven de
zestig, zieken en burgers die financieel bijdroegen.1529 Het tekort aan burgerarbeiders werd
aangevuld met militairen. 

van zijn overleden vader, als erfgenaam niet voorkomt, ligt het voor de hand dat hij op dat moment of niet
meer in leven was, of dat er geen contact meer was met het thuisfront. HCO, 20.1, plaatsingslijst van de 
archieven van de prefect van het Departement van de Monden van de IJssel, alsmede van de raad van de 
Préfecture 1811-1813, stukken van algemene aard: inv. nr. 7258, kladnotulen met bijlagen 21-29 feb. 
1812 voor de kladnotulen van 22 feb. 1812; inv. nr. 7300, open register om de signalementen van 
deserteurs in te schrijven 1810-1813, Frederik Willem Bruna onder nr. 32; Toegang 94, Vredegerecht 
Deventer 1811-1838, inv. nr. 9, Voluntaire en civiele akten 1815-1818, onder ordernr. 108 van 1815; 
136.4, memories van aangifte van nalatenschappen, van overgang bij overlijden en van schenkingen met 
de bijbehorende ingangen van de Ontvangers der Successierechten in de Provincie Overijssel 1818-1926: 
inv. nr. 273 kantoor Deventer 1819, 2e halfjaar; inv. nr. 173, minuten van akten voor notaris D.J.R. 
Jordens, 1818 deel I; inv. nr. 174 minuten van akten voor notaris Jordens 1818 deel II. SD, ID 864, 
Notarieel archief Deventer 1811-1915: inv. nr. 178 minuten van akten voor notaris Jordens 1820 II, nr. 
326; inv. nr. 188, min. van akten voor notaris Jordens 1825 dl I. Met dank aan Frits van Riel.

1528 HCO, 020, inv. nr. 7327. Volgens het stamboek (M:2052) is hij 'Perdu dans la Campagne en Russie'.
1529 Henke 1911, 52-55.
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Davouts troepen bestonden inmiddels uit  Fransen, Nederlanders,  Spanjaarden, Polen,
Italianen en Duitsers. De meesten waren onvrijwillig via de conscriptie onder de wapens
gekomen.  Een  groot  deel  was  bovendien  réfractaire.  Gelet  op  de  internationale
samenstelling  van  het  leger  van  Davout  moesten  velen  vechten  tegen  landgenoten  en
vrienden, soms zelfs tegen familie, die dienden in de gelederen van de geallieerden. Er was
een tekort aan vorming van de soldaten en er ontbrak de hoofdsteun van discipline, die
tussen ondergeschikten en onderofficieren. Strenge maatregelen en dito protocollen tot in
de  kleinste  details  (Manuel  de  service  pour  la  Garnison  de  Hambourg)  moesten  de
discipline  garanderen.  Zo  werden  officieren  bestraft  die  zonder  wapens  en  epauletten
gezien  werden.  Zwaar  bezette  patrouilles  controleerden  elke  avond  de
uitgaansgelegenheden  en  onderkomens  van  de  soldaten.  Onder  voorzitterschap  van
gouverneur van Hogendorp werd een krijgsraad ingericht.

Nadat de mislukte veldtocht naar Berlijn bij Schwerin stokte, bleek het lange verblijf
van veldtroepen in de barakken bij de stelling van Ratzeburg gunstig voor de discipline en
er vond geen enkel geval van brandstichting, plundering of afpersing plaats. In Hamburg
was  de  discipline  minder  goed  omdat  daar  de  'minderwaardige'  troepen  waren
achtergehouden en het tekort aan officieren er groter was dan bij de regimenten te velde. Er
deden zich dan ook meer excessen voor en zelfs gouverneur van Hogendorp werd een keer
op  straat  door  een  officier  aangevallen.  De  cavalerieregimenten  maakten  zich  in  de
voorstad St. Georg schuldig aan houtdiefstal van burgers. De nederlaag aan de Göhrde op
16 september 1813 ondermijnde de discipline van de troepen in Hamburg verder. Deserties
bij het regiment namen snel toe, zo zelfs dat ter preventie daarvan op 24 september het 1e
bataljon van het 33e légère van Haarburg werd teruggehaald naar Hamburg. Henke schreef
dat het 33e légère nogal onbetrouwbaar was. Volgens hem deserteerden er van juli 1813 tot
en met mei 1814 539 soldaten en onderofficieren en 16 officieren van het regiment. Tijdens
de winter van 1813-1814 maakten de zware wachtdiensten, de aanvallen van de Russen, de
koude, het groeiend aantal zieken, de gebrekkige verzorging en huisvesting en het gebrek
aan stookmateriaal de soldaten verder maar al te willig om te deserteren. 

Davout handhaafde de discipline onder zijn troepen goed, behalve waar het Duitsers en
Nederlanders  betrof.  In  juni  en  juli  1814  deserteerden  tenslotte  nog  150  Zuidelijke
Nederlanders vanuit de gelederen van het 33e légère dat naar Frankrijk terugkeerde. 

Omdat  ouders  hun  zonen  tot  desertie  zouden  aanzetten,  werden  alle  brieven  aan
Nederlandse en Duitse soldaten vóór uitgifte geopend. Vanaf november werkte de onrust
bij de voorsteden ongunstig op de discipline. Dronken onderofficieren werden ingesloten.
Davout  verzwaarde  sommige  zaken  door  ze  weer  opnieuw  aan  de  krijgsraad  voor  te
leggen.  Toen  drie  kurassiers  een  boer  beroofden,  veroordeelde  de  krijgsraad  hen
aanvankelijk tot enkele maanden zwaar in de kerkers, maar Davout bracht hen opnieuw
voor de krijgsraad waarna ze ter dood werden veroordeeld. Davout trad hier de regel non
bis in idem met voeten die stelt dat iemand niet tweemaal voor hetzelfde veroordeeld kon
worden, een regel die in de loop van de achttiende eeuw in Frankrijk was ingevoerd, in
Nederland pas na het vertrek van de Fransen.1530

Het bezit van vlugschriften en vreemde kranten werd eveneens met de dood bestraft,
binnen 24 uur te voltrekken. Niet voor niets had het Franse tribunaal onder de bevolking de
naam 'Blutgericht'.  Een  van  de  vlugschriften  aan  de  Nederlanders  begon  met  'Oranje
boven' en beschreef dat de tijd was gekomen dat Holland weer zou stralen als weleer. De
Nederlanders  in  Hamburg  werden  omschreven  als  ongelukkigen,  de  enigen  die  onvrij
onder Fransen moesten dienen. Hen werd gevraagd zo snel mogelijk te deserteren.  'Uw
Vaderland roept U door mij' stond in het vlugschrift dat was getekend door de commandant
van de belegeraars Bennigsen te Bergedorf op 13 (25) december 1813. Toen Bennigsen de

1530 Van Hattum 2012, 3.     
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hulp  van bewoners  van Hamburg  inriep  als  hij  de  stad  zou  aanvallen,  verscherpte  de
waakzaamheid  van  de  Fransen.  Spottekeningen  en  spotliedjes  gingen  rond  onder  de
bevolking.

Burgers van Hamburg waren onder deze omstandigheden alleen onder dwang tot arbeid
en leveringen te bewegen. Op 16 augustus gaf gouverneur van Hogendorp order dat elke
samenscholing van meer dan vier mensen verboden was op straffe van gevangenneming en
de  dood.  Zelfs  vrouwen  dreigde  hij  met  gevangenisstraf  en  stokslagen.  De  enige
samenscholingen die waren toegestaan waren kerkdiensten en theatervoorstellingen. Aan
de order dat elke burger in het donker een lamp bij zich moesten hebben, gaven de burgers
gevolg  in  die  zin  dat  ze  de  lamp  niet  ontstaken.  Politie  en  brandweer  werden  goed
georganiseerd,  bovendien werd een met  sabels bewapende burgerwacht  opgezet  die  bij
brand afzettingen maakte en bewaakte.

Al met al werden tweeëndertig personen tussen 16 augustus 1813 en 28 april 1814 in
Hamburg-Haarburg  geëxecuteerd,  van  wie  twaalf  burgers.  Negen  burgers  waren
beschuldigd van hulp bij desertie en bij twee van hen waren bovendien verboden wapenen
gevonden. Een werd tussen Hamburg en Altona aangehouden en als spion veroordeeld tot
de  doodstraf.  Van de twintig  geëxecuteerde  militairen  waren de meesten  deserteurs  en
slechts  zeven  werden  voor  zaken  veroordeeld  als  brandstichting,  moord,  bedrog  of
verduistering.1531 De groeiende spanning onder de troepen van Nederlandse herkomst bleef
niet onopgemerkt voor de bewoners van Hamburg. Hönert schreef in zijn dagboek dat het
gistte onder de Nederlandse officieren en dat gendarmes daardoor veel patrouilles deden.
Meerdere  Nederlandse  officieren  deserteerden  waarvan  er,  naar  men  zei,  vier  waren
opgebracht  en  twee geëxecuteerd  zouden worden.  Andere  zeiden dat  de  executies  niet
doorgingen omdat alle Nederlandse officieren daartegen protesteerden.1532 Onderzoek in
het Hamburgs Stadtarchiv kon niet bevestigen dat er daadwerkelijk Nederlandse officieren
zijn geëxecuteerd.

Officieren van het 33e légère maakten deel uit van de Conseil de Guerre permanente, de
temporaire  Commission militaire,  de Conseil de révision en vanaf medio november 1813
ook van de Deuxième Conseil de Guerre permanente. Kolonel Baillif, commandant van het
33e  légère, kreeg op 10 juli  1813 een aanstelling als  Président  du premier  conseil  de
Guerre permanente de la 32e Division Militaire. De brievenboeken van gouverneur Van
Hogendorp bevatten verschillende processen.  Sergeant-majoor  Barthelmi Foleij  van het
15e légère werd op 20 augustus 1813 veroordeeld wegens het samenspannen met een boer
te Oldendorf. Diverse gevangenissen lagen rond de GrossNeumarkt en soldaat Henrij Falck
werd daar op 25 augustus geëxecuteerd wegens het voorbereiden van een misdaad. Op 5
september 1813 werd er binnen 24 uur een krijgsraad opgezet om korporaal Wolfskij (2B)
te  veroordelen  wegens  brandstichting  in  een  stal  bij  de  kazerne  van  het  kasteel  te
Ritzebuttel.  Dat  bleek  echter  niet  mogelijk  want  Wolfskij  was  toen  op  transport  van
Ritzebuttel naar Hamburg, een afstand van 110 km. Nog op 14 september vroeg Davout
hoe het stond met de commissie die Wolfskij moest veroordelen.

Begin september werd met het ministerie van Oorlog overlegd of gevangen genomen
deserteurs die in het gevang te Hamburg zaten, veroordeeld moesten worden au boulet ou
au travaux Publics. Van vijf deserteurs kreeg 'de ergste' de doodstraf op 21 oktober 1813;
de andere keerden terug naar hun eenheid.  De executie van twee burgers op 2 november
1813 viel heel slecht bij de bevolking van Hamburg. De Conseil de révision bestond op 10
november 1813 uit generaal Avril (president) en vijf leden waaronder kapitein Michaud
van het 33e légère. De eerste krijgsraad kon de grote hoeveelheid werk niet aan en daarom

1531 Henke 1911, 118-122.
1532 Hönert 1908, 50.
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werd op 12 november een tweede Conseil de Guerre permanente samengesteld.1533

Naar aanleiding  van de desertie  uit  Haarburg van de kapiteins  Von Bönninghausen,
Cailliou en Lambrechts eiste Davout op 16 november 1813 dat deze officieren veroordeeld
zouden worden door een speciale krijgsraad samengesteld uit officieren van het 33e légère.
Baillif, die ook al president van de Conseil de guerre permanente was, moest deze speciale
temporaire krijgsraad samenstellen en benoemde daarin Nederlandse officieren.1534 Dezen
veroordeelde  de  drie  gedeserteerde  officieren  –  hun  collega's  en  landgenoten  –  op  20
november 1813 bij verstek tot drie jaar gevangenisstraf.  In november en december 1813
liet gouverneur van Hogendorp nog driemaal een krijgsraad formeren waar officieren van
het 33e légère als rechter werden aangesteld.1535 

Één zaak beschreef Van Hogendorp niet in zijn brievenboeken, maar John Stephenson
wel omdat het bijzondere voorval hem zo aangreep. Hij werd in de vroege morgen van 11
oktober  aangesteld  als  commissaris-rapporteur  bij  de  krijgsraad  in  een  zaak  tegen een
douanier en twee militairen die gewapenderhand hadden geplunderd. Majoor Martineau
van het 33e légère was aangesteld als president. Stephenson riep de leden van de krijgsraad
op voor tien uur diezelfde ochtend. Zo snel konden de leden niet bijeenkomen want zij
zaten  deels  in  Haarburg.  Stephenson  haastte  zich  dus  met  dit  dilemma  naar  generaal
d'Hastrel, chef generale staf, die zeer verstoord was over zijn komst. Het proces bleek maar
voor de vorm te zijn omdat de arrestanten op heterdaad waren betrapt door een generaal.
Davout had al opgedragen dat een van de drie voor het einde van de parade gefusilleerd
zou worden, dat de keuze door het lot bepaald was en de plaatsmajoor de keuze 's nachts al
bij  de  hoofdwacht  had  laten  doen.  Toen  de  krijgsraad  eindelijk  bijeen  was,  werd  de
beschuldigde naar voren gebracht en hem de bewijslast voorgelegd. Hij bekende het feit,
maar beriep zich op zijn lange diensttijd. De beklaagde werd na een kort overleg ter dood
veroordeeld.  Stephenson bracht  de  stukken naar  generaal  d'Hastrel  die  ze  goedkeurde,
tekende en de order tot executie gaf. 'De verzamelde parade marcheerde naar het naastbij
geleegen bastion,  alwaar aan den veroordeelde het  vonnis  wierd voltrokken. Nog lang
daarna bleef mij deeze gebeurtenis in het gedachtenis, daar de man zeer veel moeite had
om zich tot sterven te bereiden'.1536

1533 Majoor Gillen als president; en als rechters Carlier, bataljonscommandant bij het 33e légère, Lahogue, 
kapitein van de gendarmerie, Barel, kapitein van de veteranen, Druand, luitenant-adjudant-majoor 105e 
de ligne, Millet, luitenant 28e dragonders, Dunand, maréchal de logis chef. Deze conceil was direct actief.
Een jonge boer uit Hamm had een pistolet van kurassiers gekocht en daarmee iemand doodgeschoten. 
Twaalf kurassiers werden gearresteerd en verhoord. Drie kurassiers werden veroordeeld tot zes maanden 
en negen kurassiers werden onder de directe discipline van Van Hogendorp geplaatst.

1534 Van Hogendorp 1813, I, 5, 41, 48, 70-72; II, 8, 34, 39, 49 II, 53, 60, 61; Dorreboom 2000, 61. Die 
krijgsraad moest bestaan uit 'un officier supérieur, quatre capitains, deux lieutenants et un autre officier 
fesant les functions de rapporteur, tous de votre régiment qui doivent composer le dit conseil'. Luit.-kol. 
Stubenrauch werd als president aangesteld en tot rechters de kapiteins Bagelaar, Kroo, van Valkenburg, 
kapitein-adjudant Stephenson, adjudant de Crassier en de luitenants van Gorkum en Haagen. Davout lapte
hier eeuwen militaire rechtspraak aan zijn laars door officieren te laten berechten door een krijgsraad 
waarvan twee officieren lager in rang waren dan de gedeserteerde officieren: 

1535 Van Hogendorp 1813, II, 62, 65, 68, 80, 82. Bataljonscdt. Demaussion van het 33e légère ontving op 18 
nov. 1813 bericht van Van Hogendorp dat hij de volgende dag na de parade in de hal van de Maria 
Magdalenakerk moest verschijnen om als provisoir lid van de 1e permanente krijgsraad bataljonschef 
Baumgarten te berechten. Ook de gedeserteerde kapt. Thomas Debaum, luit. Faler van het 33e légère en 
een gendarme moesten zich voor het tribunaal verantwoorden, de laatste twee wegens het niet naleven 
van de discipline. Van Hogendorp vormde op 27 nov. 1813 un conseil de guerre spécial teneinde Pierre 
Schepens van het 28 régiment de chasseurs te berechten op grond van desertie. De krijgsraad bestond uit 
bataljonscdt. Coste van het 105 de ligne, president en als rechters waren aangesteld kapt. Michaud 33e 
légère; kapt. Garnier 28e; kapitein Giroux, 105e; luit. Christianne, 105e; luit. Gode, 28e; luit. Le Roche, 
33e légère. Van Hogendorp stuurde op 30 nov. 1813 stukken naar Baillif om kapt. Trivarij te veroordelen 
die beschuldigd was van malversaties.

1536 Stephenson 1825, II, 19, 20. Deze rechtszaak staat niet in de brievenboeken van Van Hogendorp.
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Davout bood de Nederlandse officieren op 2 januari 1814 aan hun demissie te nemen en
naar Nederland te vertrekken. Vermoedelijk verwachtte hij dat slechts een enkeling op zijn
aanbod in durfde gaan, maar toen bijna alle Nederlandse officieren zich meldden, dreigde
Davout met hun opsluiting in het fort. Na die dreiging van Davout besloten veel officieren
bij de eerste gelegenheid te deserteren. Regelmatig miste Stephenson op een parade weer
een  van  zijn  bekende  officieren,  'welke  op  eigen  gezag  de  tehuisreijze  hadden
aangenoomen,  het  welk  de  overblijvende  telkens  aan  onaangenaamhedens  en
smaadreedenen blootstelde'. Stephenson dramatiseerde hier zeker niet: in september 1813
waren er nog 39 Nederlandse officieren bij het regiment, op 1 januari 1814 nog 29, op 16
mei nog vijftien en op 24 mei 1814 nog slechts tien officieren. Stephenson onttrok zich
vanaf begin januari 1814 enigszins aan alle negativiteit en zocht afleiding door fluitles te
nemen.1537 

Maarschalk  Davoud  ontbood  kolonel  Baillif  op  21  februari  1814.  Er  was
correspondentie  onderschept  waaruit  bleek  dat  officieren  en  manschappen  overgehaald
werden hun regimenten en de vesting Hamburg te verlaten. Aanstichters zouden kapitein
Crassier  en nog enkele andere officieren zijn.  Zij  waren nog tijdens  de  nacht  door  de
gendarmerie van hun bed gelicht en gevangen genomen waar niemand toegang tot ze had.
Deze  kwestie  zou diepgaand worden onderzocht  en  executie  van  Crassier  lag  voor  de
hand. 'Het maakte een groote sensatie bij het Regiment'. Toen in april onderhandelingen
met de geallieerden begonnen, werd Crassier uit de gevangenis ontslagen, zo verzwakt dat
hij  direct  in  het  hospitaal  werd  opgenomen  waar  zijn  Hollandse  collega's  hem  veel
opzochten. 'Van een en ander naar Zijne beterschap, behielt hij steeds een Krampachtige
beeving der Zeenuwen en nimmer heeft hij Zijne gezondheid terug bekomen, bleef steeds
ziekelijk'. De  laatste  Nederlandse  militairen,  onder  bevel  van  majoor  van  Ommeren,
vertrokken  op 4  juni  1814 naar  Nederland.  Op 10 juni  ontstond een  heftige  discussie
omtrent  geld  van  de  manschappen  dat  aan  de  kapiteins  van  de  compagnieën  was
toevertrouwd, maar dat majoor van Ommeren van hen wilde ontvangen. Het ging zo ver
dat kapitein Crassier tot nader order arrest kreeg. Toen adjudant Stephenson zich moest
uitspreken  over  deze  kwestie  trok  hij  partij  voor  Crassier  en  kreeg  prompt  ook arrest
opgelegd.  Zij  werden  zo  ver  mogelijk  van  de  staf  gedetacheerd  en  kregen  steeds  het
slechtste nachtkwartier. Op 15 juni, met het betreden van Nederlands grondgebied, hief
majoor van Ommeren het arrest van beiden op.1538

Deze  paragraaf  ging  over  discipline  en  de  straffen  die  gehanteerd  werden  wanneer
grenzen daarvan werden overschreden. In eerdere paragrafen zagen we twee andere 'work
incentives', namelijk materiële en immateriële beloningen. De legerleiding probeerde de
balans tussen deze drie middelen te handhaven om zo de manschappen te motiveren. Op
het  einde bij  het  beleg van Hamburg lukte dit  steeds slechter.  Bij  de behandeling van
discipline  en  bestraffing  kwam  een  aardige  tussenvorm  van  deze  drie  ideaaltypische
vormen van motivatie  aan het  licht.  Beloning kon namelijk ook gegeven worden door
coulance bij bestraffingen omdat het systeem van de  total institutions bepaalde excessen
binnen zekere grenzen ook tolereerde, omdat ze nu eenmaal bij het instituut hoorden.

1537 Idem, II, 12, 16-24, 25; Brief Dirk van Hogendorp aan de prins van Oranje 30 april 1814, in: Memorie 
Dirk van Hogendorp; SHAT, Xb 622, brief kolonel Baillif 16 mei 1814.

1538 Stephenson 1825, II, 30, 40, 41.
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Hoofdstuk 3  Na de dienst

Fonds 1815

Naast  de  in  het  vorige  hoofdstuk  beschreven  vormen  van  erkentelijkheid  was  er  de
onmisbare  financiële  ondersteuning voor  militairen  die  tijdens  hun dienstjaren  invalide
raakten. Dit zal hier als afzonderlijk onderwerp behandeld worden, vooral ook omdat het
de periode volgend op de Franse Tijd betreft en dus ook na de ontbinding van het 33e
légère. Voor de overlevenden ging het leven echter verder en daarmee de zorg voor hun
inkomen.

In 1815 ontstond uit betrokkenheid van enkele Amsterdamse gegoede burgers het Fonds
1815, bedoeld tot ondersteuning van afgedankte Nederlandse militairen en nabestaanden
van soldaten die het vaderland gediend hadden. Zulke fondsen waren er al eerder geweest.
Zo  ontstond  in  1793  het 'Fonds  1793'  ter  ondersteuning  van  weduwen  en  wezen  van
militairen.1539 Behalve  de  naam  zijn  er  veel  overeenkomsten  in  doelstelling,  opzet  en
fondswerving. Nog eerder leidde de zeeslag bij de Doggersbank van 5 augustus 1781 tot
een aantal vernieuwende impulsen. Zo werd het  'Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging
van ‘s  Lands Zeedienst'  en de kweekschool  voor de zeevaart  in Amsterdam opgericht,
evenals  een  fonds  ter  ondersteuning  van  behoeftige  weduwen  van  gesneuvelde
zeevarenden. Dat concept werd door het Fonds 1815 overgenomen. Ook bij de werving
onder  koning Lodewijk Napoleon in  de periode  1806-1810 werd de potentiële  soldaat
voorgehouden dat zijn weduwe en wezen goed verzorgd zouden achterblijven als hij zou
overlijden in het leger. Zowel bij het Fonds 1793 als bij het Fonds 1815 waren de uitgaven
soms  hoger  dan  de  inkomsten  wanneer  grote  donateurs  wegvielen  door  overlijden  of
wanneer landelijke collectes tegenvielen.1540  

Van Ommen beschrijft het ontstaan van het  Fonds 1815. De werving voor de armee
vond plaats door de centrale overheid. De militiewet van 27 februari 1815 had de bataljons
van  het  korps  nationale  militie  'gelokaliseerd'.1541 Het  op  sterkte  houden  van  de
militiebataljons  was  een  zaak  die  door  de  hele  natie  werd  gedragen  in  dienst  van  de
nationale onafhankelijkheid, voor de duur van de hernieuwde Franse dreiging. De koning
concentreerde het leger in Vlaanderen en Brabant. 

Aangezien de armee en de militie niet op dezelfde leest geschoeid waren, golden voor
de  beroepsmilitairen  en  de  miliciens  niet  dezelfde  sociale  voorzieningen.  Gewonde  en
gehandicapte miliciens waren echter afhankelijk van de liefdadigheid en van plaatselijke
initiatieven om hun lot te verlichten.

Ik concentreer mij hier op de soldaten. Bij Soeverein Besluit van 24 januari 1814 waren
garnizoensbataljons  opgericht  voor  militairen  die  door  ouderdom,  gebreken  of  'door
wonden op het slagveld bekomen'  tot gewone dienst niet meer in staat waren. Een maand
later kwam voor hen ook een pensioenregeling tot stand.

Op 26 maart 1815, 1e paasdag, ging de kanselredenaar ds. Josué Teissèdre l'Ange voor
in de Grote Kerk te Amsterdam en schonk hij aandacht aan het gevaar dat de Nederlanders

1539 De oprichting van het Fonds 1793 werd in een aantal kranten uitgebreid weergegeven. Rotterdamsche 
courant 4 feb. 1794, 2; Hofcourant 15 maart 1794, 1. 

1540 Jaarverslag van het fonds van 18 april 1799: De inkomsten over 1796 bedroegen ruim f 10.040,-, in 1797 
f 7.929,- waarmee de uitgaven van f 7.877,- maar net gedekt werd. Weduwen en wezen van 11 
gesneuvelde officieren ontvingen een toelage tussen f 60,- en f 300,-. Weduwen en wezen van 156 
onderofficieren en soldaten ontvingen bijdragen tussen f 12,- en f 100,-. weduwen en wezen van 154 
onderofficieren en soldaten ontvingen een 'douceur' van f 3,--. Ook weduwen en wezen van militairen van
buitenlandse afkomst ontvingen gratificaties.

1541 Napoleon 'lokaliseerde' de conscrits van de lichtingen die eind sept. en okt. 1813 werden opgeroepen om 
de jonge conscrits niet onmiddellijk uit hun vertrouwde omgeving weg te halen. Bowden 1990, 168.
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bedreigde. Twee toehoorders, mr. H. Croockewit en J. Danckerts namen met de predikant
het initiatief om een fonds te stichten voor de beloning van verdienstelijke militairen, de
verzorging van verminkten alsmede van de achtergeblevenen van gesneuvelden.1542 Jurist
en bankier J. de Bondt adviseerde over de organisatievorm.1543 Het streven van een militair
invalidenhuis  werd  als  vierde  doel  toegevoegd.  Luitenant-generaal  Leopold,  graaf  van
Limburg  Stirum,  commandant  van  het  commando  Amsterdam,  zou  als  president  gaan
fungeren.1544 Ten  huize  van  Danckerts  werd  op  1  april  1815  de  'Hoofd-commissie  tot
oprichting  van  een  'Fonds  ter  aanmoediging,  vereering,  en  ondersteuning  van  den
Gewapenden Dienst in de Nederlanden' opgericht. Door publicaties in de Staatscourant en
dagorders voor het leger werd de bevolking hiervan op de hoogte gebracht.1545

Met de nederlaag van Napoleon in de slag bij Waterloo op 18 juni 1815 was het Franse
gevaar  eindelijk  definitief  en  bij  Koninklijk  Besluit  van  9  november  1815  werd  de
belangrijkste taak van de hoofdcommissie het in stand houden van voorzieningen voor 'de
verminkte verdedigers' en nabestaanden van gesneuvelde 'verdedigers des vaderlands'. Het
hoofdbestuur in Amsterdam beoordeelde de aanvragen om ondersteuning, binnengekomen
vanuit  de  districtscommissies  en  plaatselijke  commissies.  Deze  commissies  verzorgden
vanuit de hoofdsteden van de provincies de aanvragen om ondersteuning van oud-strijders,
vergezeld van de vereiste rapporten en voordrachten.1546

Het Fonds 1815 beperkte zich aanvankelijk tot militairen die tussen 1813 en 1815 zwaar
lichamelijk letsel hadden opgelopen en tot nabestaanden van overleden militairen. Medicus
en hoogleraar S.J. Brugmans reisde in zijn functie als inspecteur-generaal van de militair
medische dienst in 1815 naar Parijs, om te onderzoeken hoe de tienduizenden invaliden
van de napoleontische oorlogen door de staat werden opgevangen. Brugmans vond dat het
voorbeeld van Hôtel des invalides navolging moest vinden in Nederland. De keuze viel in
1816 op Leiden waar, naast huisvesting voor 600 invalide militairen, ook zicht op werk en
goede verbindingen over weg en water voor familie konden worden geboden.1547

Gratificaties voor invalide militairen werden verstrekt naar de verschillende categorieën
van militairen en de grootte van hun pensioenen. Opperofficieren, met een pensioen boven
de f. 1.800,- ontvingen een gratificatie ter grootte van een vijfde van het jaarlijks genoten
pensioen; officieren met een pensioen tussen f. 800,- tot f. 1.800,- ter grootte van een kwart
van het pensioen; officieren met een pensioen tussen f. 400,- en f. 800,- ter grootte van een
derde van het pensioen; onderofficieren en soldaten eveneens een gratificatie ter grootte
van  een  derde  van  hun  pensioen.  Te  oordelen  naar  de  verleende  gratificaties  lag  het
pensioen van een soldaat net iets boven f. 90,- per jaar. Veel soldaten hadden geen pensioen
en in dat geval werd de gratificatie bepaald vanuit een fictief pensioen. De gratificaties
werden verhoogd als de betrokkene kinderen had. Zij werden jaarlijks uitbetaald aan de
betrokkene, diens weduwe of diens ouders.1548

Op 30 juli 1818 werd besloten de zorg uit te breiden tot de verminkten uit vroegere
oorlogen  vóór  november  1813,  maar  zonder  'deze  milddadigheid  tot  kinderen  of

1542 Bosscher 1965, 10, 11.
1543 De Bondt zou het reglement ontwerpen zoals vastgesteld bij KB 9 nov. 1815 en het Algemeen Reglement 

van Beheer en Administratie zoals aangenomen op 20/21 nov. 1816.
1544 Cornet, Langedijk 1963, 10; Fischer 1913, 4.
1545 Op 12 april 1815 werd te Leeuwarden een vergelijkbaar fonds gesticht. In hoeverre deze fondsen aan 

elkaar gelieerd waren, of dat het te Leeuwarden een ander initiatief betrof, is niet duidelijk. Wumkes, 
G.A., Stads- en dorpskroniek van Friesland (1930) 2 delen, 1700-1800, 1800-1900; Leeuwarder Courant 
1815. Te Leeuwarden wordt een fonds gesticht om hen te beloonen die heldenmoed betoonen voor het 
vaderland, om gewonden, weduwen en weezen van gesneuvelden te ondersteunen en om door premies de 
werving van 's Lands armee te bevorderen. 

1546 Van Ommen 1981, 119-137; Jensma 2011.
1547 John Irish' Stephenson is hier geruime tijd directeur van geweest.
1548 Van Ommen 1981, 129, bijlage I, 
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nageblevenen uit te strekken'.1549 De nieuwe uitkeringen zouden niet worden betaald uit de
rente van het belegde vermogen, maar uit jaarlijks te houden collectes. Het fonds maakte in
de jaarverslagen ook duidelijk een onderscheid in de aard van de verleende gratificaties. 

De districtscommissies, die een hoger bedrag aan de groep uit oorlogen van vóór 1813
wilden uitkeren dan de collecte opbracht, konden een beroep doen op het hoofdbestuur. Dit
was een overgangsregeling, want in principe moest elk districtsbestuur zichzelf bedruipen. 

In 1821 werd van commissies van de zuidelijke provincies Oost-Vlaanderen, Luik en
Luxemburg,  na  een  aanvankelijk  enthousiaste  medewerking  van  enkele  commissies  in
Oost-Vlaanderen,  niets  gehoord.  In 1823 werkten de commissies  nog steeds  niet  in  de
zuidelijke  districten.  Armenzorg  door  de  katholieke  kerk  en  de  maatschappij  van
weldadigheid  leken  in  de  zuidelijke  provincies  te  voorzien  in  directe  behoeften  van
invalide militairen. De opzet van een militair huis in het zuiden werd afgewezen en een
commissie te Gent, die onder inzet van de koning in 1829 tot stand kwam, bleek geen lang
leven beschoren. Het Fonds 1815  kon al met al als een overwegend Noord-Nederlandse
aangelegenheid  worden  beschouwd.  Ook  bewoners  van  de  oostelijke  en  zuidelijke
provincies  toonden  minder  belangstelling  voor  het  fonds.  De  zelfstandige  Belgische
regering verklaarde op 22 januari 1831 de commissies van het Fonds 1815 voor ontbonden.
En  pas  in  1843  kwam  een  overeenkomst  met  België  tot  stand.  De  Belgische
deelgerechtigden die  werden uit  de registers van het  fonds afgevoerd en voor  hen een
bedrag van f. 80.000,- onttrokken aan het vermogen van het fonds. 

Het archief van het Fonds 1815 omvat 578 dossiers betreffende mannen uit oorlogen vóór
november  1813  aan  wie  tussen  1818  en  1870  werd  uitgekeerd,  alsmede  notulen  van
vergaderingen en ingekomen stukken bij het hoofdbestuur in 1819.1550 In gemeente archieven
zijn  verzoeken  en  besluiten  over  betalingen  te  vinden  van  de  plaatselijke,  districts  en
landelijke commissies van het fonds. Jaarverslagen van het fonds werden in kranten geplaatst.

Jaarverslag  Aantal verminkten uit oorlogen vóór november 1813 Uitgekeerde gratificatiën

1828 1551

1829 1552

1840 1553

1849 1554

1851 1555

1857 1556

1863 1557

 432
 410
 113
 110
  83
  46 (op een totaal van 1878 van alle oorlogen tot dan)
  28 (op een totaal van 2008 van alle oorlogen tot dan)

f.  7.683,46½
f. 14.265,87 (gem. f.35,- p.p.)
f.  5.824,29½
– 
– 
– 
– 

Overzicht 27. Verloop gratificaties aan verminkten bij het fonds uit oorlogen vóór 1813

Landelijk  werden in  de kranten aankondigingen gedaan van jaarlijkse collectes  voor  het
Fonds 1815. Zo werden de financiële middelen van het Fonds 1815 op peil gehouden. Huis

1549 Verslag van het Fonds 1815, 1818, 6.
1550 SAA, GA Amsterdam, archief van het Fonds 1815, toegangen 31048 en 355, inv. nrs. 749-751, register 

houdende opgave van verminkte deelgerechtigden uit vroegere oorlogen, 749 (nrs. 1-195), 750 (nrs. 196-
390) en 751 (nrs. 391-578); Relevant voor de notulen van vergaderingen zijn de inv. nrs. 1-56 voor de 
periode 1816-1870 en de inv. nrs. 125-180 betreffende de periode 1815-1870 voor de ingekomen stukken 
bij het hoofdbestuur. In het gemeentearchief van Leiden is een archief van het fonds bewaard gebleven 
betreffende het invalidenhuis.

1551 Nederlandsche Staatscourant 11 sept. 1828
1552 Nederlandsche Staatscourant 15 sept. 1829. 
1553 Nederlandsche Staatscourant 22 sept. 1840
1554 Arnhemsche courant 21 feb. 1849.
1555 Algemeen Handelsblad 18 aug. 1851.
1556 Leeuwarder courant 11 aug. 1857.
1557 Rotterdamsche courant 11 aug. 1863.
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aan huis werd gecollecteerd en de pastoors en de dominees werd verzocht tijdens hun preken
de gelovigen aan te sporen royaal te geven bij de collecte. Specifiek voor de verminkten uit
oorlogen voor november 1813, die volledig afhankelijk waren van de opbrengsten van deze
collectes, was dit van belang. Dat lukte niet in het eerste jaar dat de regeling voor deze
verminkten werd ingevoerd. Ook later, uit jaarverslagen van 1835 en 1857, blijken tekorten.
De jaarverslagen geven niet aan in welke districten precies tekorten optraden. Waarschijnlijk
heeft  de hoofdcommissie de tekorten van 1835 en 1857 aangevuld.  Tevens werden extra
collectes opgezet en burgers aangespoord meer te geven wanneer de opbrengsten van de
collectes tegenvielen. Een van de bestaansredenen van het Fonds 1815 was 'dat wie tot den
strijd werd geroepen, er op moest kunnen rekenen, dat het Vaderland door ondersteuning,
wanneer  hij  of  zijne  betrekkingen  die  zouden  behoeven,  zich  van  zijne  verpligting  tot
erkentelijkheid kwijten zou'.1558 Het fonds bestaat nog steeds om die reden.

Een aantal  militairen van het 33e  légère, die de veldtocht in Rusland overleefden en
terugkeerden naar Nederland, waren gewond geraakt tijdens gevechten. Vooral van enkele
officieren is bekend dat zij een verwonding opliepen.1559 Van de bijna 8.100 onderofficieren
en soldaten die tussen 1810 en 1814 dienden bij het 33e légère, is van slechts één soldaat
aan  te  geven  dat  hij  gewond  raakte,  terugkeerde  én  van  wie  de  blessure  enigszins
beschreven is: de karabinier Rikkert Rieksen.1560 Het toeval wil dat dit een rechtstreekse
voorvader van mij is, vanwaar ik de vrijheid neem hier dieper op zijn lotgevallen in te
gaan.

Rikkert  Rieksen  is  in  Rusland  gewond  geraakt.  Een  familieoverlevering  sprak  vijf
generaties  lang  over  'een  arm  verloren'.  Hij  keerde  begin  1813  terug  naar  zijn
geboorteplaats  Harderwijk  en  werd  eind  februari  aangesteld  als  veldwachter  in  de
gemeente Ermelo. De burgemeester van Ermelo schreef aan de gouverneur te Arnhem, dat hij
de eer had  'voor te dragen Riekert Rieksen, karabinier buiten dienst van het 33e Regiment
Lichte  Infanterie,  deze  jonge  man  geboortig  van  Harderwijk  en  26  jaar  oud,  de  dienst
ingekomen als vrijwilliger op 18 augustus 1806, is buiten dienst gesteld door een verwonding
die hij  opliep aan de hand in de veldtocht van het  afgelopen jaar tegen de Russen. De
beklaagde die een sterke gezondheid heeft is evenwel zeer geschikt om te voldoen, als soldaat
vond hij zonder belemmering een zeer goede staat, te vervullen de functie van veldwachter.
Geboortig in dit Kanton is hij teruggekeerd en verkiest vestiging in mijn gemeente. Hij is
gekend door iedereen in het Kanton. Hij is u door mij aanbevolen als de meest favoriete. Ik
heb deze keus gedaan [...] Ik twijfel niet Mijnheer!'  Op 5 maart 1813 kwam de bevestiging
van de sous-prefect, dat hij blij was wanneer 'Rieker Riekson' aangesteld werd als veldwachter
in Ermelo. De vacature bestond overigens al vanaf het najaar van 1812.

Het Fonds voor de gewapende dienst in de Nederlanden gaf op 22 februari 1819 een
circulaire uit met een oproep aan diegenen die meenden rechten aan dit fonds te kunnen
ontlenen om zich te melden bij de regionale commissies van het fonds. Veldwachter Rieksen
meldde  zich  bij  de  plaatselijke  commissie  Veessen/Heerde  en  vertelde  zijn  verhaal.  De
plaatselijke  commissie  vatte  dit  op  27  maart  1819  samen  in  een  verslag  aan  de
districtscommissie te Arnhem: 'de persoon van Riekert Rieksen alhier wonende in den Jare
1806 in dienst  getreden en in  1812 zodanig gewond dat  zijn  regter  arm onbruikbaar is
geworden. Bijgevoegd was een certificaat van Medicine Doctre E.C. Butner'.1561 Men kan zich
afvragen hoe een  veldwachter  met  maar  één  bruikbare arm zijn  werk naar  behoren kon

1558 Het ministerie van Justitie in 1865 aan alle predikanten in het land. Van Ommen citeert de tekst uit het 
archief van het gemeentebestuur Loon op Zand 1811-1937, inv. nr. 119, correspondentie 1865.

1559 Hun gegevens zijn opgenomen in  bijlagen II.13 en II.21 betreffende krijgsgevangen.
1560 Met dank aan Bas Lems die onderzoek deed naar het Fonds en mij de gegevens over Rikkert Rieksen 

verstrekte.
1561 SAE, GA Heerde: Brievenboek Heerde/Veessen 1819, nr. 48. Het certificaat van dokter Butner is niet 

bewaard gebleven.
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uitvoeren Had hij  zijn  sabel  op rechts  hangen in plaats  van links?  Was hij  in  staat  zijn
veldwachtersbuks te laden met links en af te vuren? Ook is onduidelijk hoe de inhoud van
deze brief zich verhoudt tot die van de burgemeester uit 1813 waar Rieksen beschreven wordt
als  'zeer geschikt om te voldoen'?1562 In 1815 kon veldwachter Rieksen, weliswaar dronken,
nog drie man tegelijk aan met vechten.1563 De klachten kunnen in de loop der jaren ernstiger
geworden zijn door een posttraumatische dystrofie. Uit grafologisch onderzoek van de vele
handtekeningen die veldwachter Rieksen heeft gezet onder verslagen en processen-verbaal
blijkt in ieder geval dat deze linkshandig zijn geschreven.1564 

De plaatselijke commissies waren maanden bezig met de inventarisatie en zo bleef de
aanmelding  van  Rieksen  een  half  jaar  in  Arnhem liggen.  Op  16  oktober  1819  was  de
inventarisatie afgerond en liet  de districtscommissie aan het hoofdbestuur weten dat zich
meerdere personen bij hen gemeld hadden, maar dat  'onder alle de opgegevenen niet meer
dan één persoon gevonden wordt welke geacht kan worden, aanspraak op gratificatie te
hebben: zijnde deze Rickart Rieksen, wiens verklaring hierbij gaat, en welken, bij dezen,
gunstig  wordt  aanbevolen'.1565 Op  10 december  1819 kwam bericht  uit  Arnhem dat  het
verzoek  gehonoreerd  werd.  Tijdens  de  vergadering  van  het  Fonds  in  Amsterdam van  1
december 1819 werd besloten over Rieksen. Aanwezig waren Leopold graaf van Limburg
Stirum, B. Hulshoff, D.J. van Lennep, J.A. Van Iddekinge en H. Croockewit. 'R. Rieksen in
Rusland aan de regter hand verminkt, waardoor een stijve arm behouden, genietende geen
pensioen, maar zijnde de reclame voorzien van een militair en geneeskundig bewijs. 1/3 van
het pensioen f. 30,30 + 1/3 verhooging f. 10,10 =  f.  40,40.' 1566

In het archief van het fonds werden de inschrijving van Rikkert Rieksen, de behandeling
van zijn aanvraag op de vergadering van het hoofdbestuur en de brief aan het hoofdbestuur
(van  de  districtcommissie  Arnhem)  gevonden  in  de  serie  ingekomen  stukken.1567 Helaas
ontbreken bij die laatste de bijlagen, dus zijn medische verklaring en de verklaring van de
luitenant-generaal.  Het  was  de  gewoonte  dergelijke  bescheiden  weer  retour  te  zenden,
uiteraard  eerst  aan  de  districtscommissie,  vervolgens  waarschijnlijk  naar  de  plaatselijke
afdeling van het Fonds in zijn woonplaats en tot slot weer terug naar de aanvrager.
De gratificatie is nooit verhoogd naar het aantal kinderen (vier) dat Rikkert Rieksen kreeg.

1562 Rieksen 1992, 44, 45, 53 en 82.
1563 Veldwachter Rieksen sloeg 2 dec. 1815 in dronken toestand een raadslid/ herbergier met een schelvis in 

het gezicht nadat hij beschuldigd was van diefstal van enkele vissen. Drie mannen hadden grote moeite 
hem buiten de herberg te houden terwijl Rieksen ze uitschold voor 'santopvreter' en 'luisebos'. Het 
raadslid daagde hij uit voor een duel met de sabel. De burgemeester suste de kwestie. Rieksen luisterde 
altijd naar de burgemeester volgens het verslag. Hij werd door deze kwestie als veldwachter geschorst. De 
schorsing werd uitgesteld omdat hij 'door handenarbeid den kost niet verdienen kan'. Dank zij bemiddeling 
van de burgemeester van Ermelo werd Rikkert Rieksen in 1816 aangesteld tot veldwachter te Veessen bij 
Heerde, waar hij tot 1831 bleef. SANw-V, GA, Nunspeet, 4001, inv. nr. 53 ingekomen en minuten van 
uitgegane stukken 1811-1817, brievenboek Ermelo 1816, Maire van Harderwijk aan de Sousprefect te 
Arnhem 21 feb. 1813, locoburgemeester Rolff van Ermelo aan burgemeester van Dedem van Veessen 9 
maart 1816. 

1564 Juli 1982 heeft mevrouw Th.H. van Laar-Jost uit Santpoort met enkele collega's brieven en verslagen, die 
ondertekend zijn door veldwachter Rieksen, aan een grafologisch onderzoek onderworpen. De brieven 
lijken van meer dan één schrijver (brief van Van Laar-Jost 18 juli 1982), maar de handtekeningen van 
veldwachter Rieksen. Deze zijn linkshandig geschreven. De grafologen waren overigens niet vooraf op de
hoogte gesteld van de blessure aan de rechterhand en -arm van veldwachter Rieksen.

1565 SAA, GA Amsterdam, archief Fonds 1815, 355, inv. nr. 129, de districtscommissie Arnhem aan het 
hoofdbestuur te Amsterdam 16 okt. 1819.

1566 SAA, GA Amsterdam, 355, archief Fonds 1815, inv. nr. 4, behandeling aanvraag 1 dec. 1819. Uit andere 
casussen van het fonds blijkt dat eenderde van het (fictief) pensioen plus een een derde verhoging een 
gangbare vergoeding was; usance ook voor militairen die geen pensioen genoten.

1567 SAA, GA Amsterdam, 355, archief Fonds 1815, inv. nrs. 749-751, register opgave van verminkte 
deelgerechtigden uit vroegere oorlogen, 749 (nrs. 1-195), 750 (nrs. 196-390) en 751 (nrs. 391-578). 
Rikkert Rieksen onder nr. 291; inv. nr. 4. 
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Dat was immers één van de beperkingen van de regeling voor verminkten uit oorlogen vóór
november 1813.1568 Rikkert Rieksen kreeg elk jaar f 40,40 toebedeeld door het fonds. Tot en
met 1822 stelde het fonds dit bedrag in twee gelijke delen van f 20,20 beschikbaar op 31(!)
juni  en 31 december. Vanaf 1823 werd het eenmaal per jaar op 31 december in de boeken
bijgeschreven. Het bedrag werd steeds met terugwerkende kracht beschikbaar gesteld. Tot zijn
dood in mei 1863 ontving Rieksen een totaalbedrag van f 1.784,33½.1569 Na zijn overlijden
stopte  de  gratificatie.  Zijn  weduwe  Maria  Roest  leefde  nog  tot  1867  onder  armelijke
omstandigheden op kosten van de kerk.

Soldaten waren moeilijk in het  gareel te houden maar veldwachters ook. Veldwachter
Rieksen hielp in 1830 een slijter te Veessen door deze er op te wijzen dat dranksmokkelaars
op de IJssel in de gaten werden gehouden door justitie. Deze actie leverde hem weliswaar een
vaatje jenever op, maar ook zijn ontslag als veldwachter. Hij werd begin 1831 overgeplaatst
naar 's Heerenberg, en de geweldadige veldwachter van 's Heerenberg naar Veessen. Door de
verhuizing ging er wat mis met de ontvangst van zijn gratificatie van het Fonds 1815. Eind
maart 1831 ontving Rieksen bericht dat hij  met terugwerkende kracht tot  1 januari 1831
jaarlijks f 40,40 zou ontvangen van het Fonds. De commissie stelde wel weer vragen over de
certificaten.1570 Burgemeester Lodewijk van Nispen schreef een brief voor Rieksen aan de
commissie met als resultaat dat hij in april 1831 het eerste deel van zijn gratificatie ontving te
's  Heerenberg ad f  10,10.  Hij  ontving viermaal per jaar  een deel van de gratificatie.  De
thesaurier van het fonds te Arnhem gaf het mee aan de voerman Bikentink, die een 'toerkar'
onderhield  tussen  Arnhem  en  's  Heerenberg.  De  bijdrage  van  Fonds  1815  maakte  een
substantieel deel uit van het inkomen van Rikkert Rieksen. Tussen 1813 en 1842 verdiende
Rieksen ongeveer  156 gulden per jaar  als  veldwachter.1571 Premies kon hij  verdienen als
buitengewoon jachtopziener door stropers te betrappen en op te brengen. De arrestatie van een
deserteur leverde hem een premie van 21 gulden op. Als cipier te 's Heerenberg verdiende hij
bovendien nog 30 tot 42 gulden per jaar. In 1862 ontving hij een pensioen als cipier van 42
gulden.1572 In 's  Heerenberg verdiende hij  bovendien bedragen van f  1,50 tot  f  7,50 met
transporten van gevangenen naar Arnhem en Zutphen, het bezorgen van gemeentepost, het
verspreiden  van  bulletins  van  het  kadaster  en  met  kolentransporten  van  Emmerich  ten
behoeve van het gemeentehuis en de school.  

De gegevens van het Fonds 1815 nemen een bijzondere, unieke plek in als deze vergeleken
worden met bronnen in het buitenland. Frankrijk kende natuurlijk een aantal voorzieningen
zoals het Hôtel des Invalides te Parijs. Toch was er een groot verschil met de Nederlandse
situatie. Nederland had grote behoefte aan ervaren militairen. De soeverein vorst eiste de
militairen  inclusief  officieren  immers  op  zoals  te  Hamburg,  terwijl  het  de facto failliete
Frankrijk in 1814 zijn veel te grote leger inbond en grote aantallen soldaten afdankte.1573 Het
Fonds 1815 is uniek vanwege zijn Nederlandse karakter en de informatie die het verschaft
over Nederlandse, en in beperkte mate, Belgische Ruslandgangers. Het is informatie waarover
Franse historici niet beschikken bij onderzoek naar 'hun' soldaten – overigens evenmin als de
militieregisters.

1568 Van Ommen 1981, bijlage 1, 129
1569 Bij 1861 staat in de marge geschreven '1 April 1861 naar Zutphen'. Werd de betaling van Arnhem naar 

Zutphen verplaatst, of is de plaatselijke commissie opgeheven? Werd niet aangetroffen in GA Zutphen.
1570 EAL, Archief 's Heerenberg, inv. nrs. 248-275, uitgaande stukken, brieven van 25 maart (nr. 205) en 8 

april 1831 (nr. 263).
1571 Het salaris van een onderwijzer was ongeveer f 60,- tot f 90,- per jaar. Circa f 90,- werd in die tijd als het 

minimum beschouwd waar iemand van kon leven. Het pensioen van een soldaat lag ook rond de f 90,-.
1572 Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad, zaterdag 8 feb. 1862, nr. 39, 1.
1573 Petiteau 2003. In feite laat de situatie van het leger dat ingekrompen werd, in Frankrijk na het voorjaar 

van 1814, zich meer vergelijken met het inkrimpen van het Nederlandse leger in het voorjaar van 1808.
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Liquidatie van de Franse Achterstand

Van  het  33e  légère kwamen  militairen  in  1814  weer  naar  Nederland,  overwegend
bestaande uit krijgsgevangen officieren vanuit Rusland en enkele honderden Nederlanders
die het beleg van Hamburg hadden meegemaakt en overleefd. Deze mannen hadden sinds
medio 1811 nauwelijks soldij ontvangen en hun gemaakte onkosten waren niet vergoed.1574 

Terug in Nederland bleken niet alleen zij, maar ook duizenden Nederlandse burgers en
instanties  vorderingen  jegens  de  Fransen  te  hebben:  wegens  leveringen  van  goederen,
diensten,  vervoersmiddelen  en  andere  onkosten,  soldij  en  salarissen,  opgelopen schade
door oorlogshandelingen en de voorbereidingen daarop. Het waren vorderingen waar de
nieuwe  regering  van  Willem  I  op  werd  aangesproken,  aangezien  zij  eigenlijk  geld
vorderden  van  een  overheid  die  niet  meer  bestond.1575 Deze  vorderingen  boden  de
Nederlandse regering een mogelijkheid om de achterstallige schulden gedeeltelijk af te
schuiven op Frankrijk. Tijdens het congres van Wenen werd gezocht naar de voorwaarden
voor een stabiel Europa na de val van Napoleon. Daartoe stelde het nieuwe grenzen vast,
maar de regeringen uit heel Europa deden ook grote moeite de schade die was aangericht
zo veel mogelijk vergoed te krijgen. 

Militairen,  zoals  van het  33e  légère,  vonden vooral  een grond voor  een claim voor
'achterstallige  soldijen  en  traktementen  inclusief  reiskosten,  gratificaties  en  andere
tegemoetkomingen aan militairen of werknemers van de Armée'. Maar ook kosten voor
opvang en verzorging waren beschreven, de restitutie van gelden die waren toevertrouwd
aan de Franse posterijen en militaire pensioenen, soldijen van retraite en traktementen van
réforme.

In het verdrag van 30 mei 1814 met Frankrijk werden de eerste afspraken gemaakt over
schadevergoeding.  Met  de  uitvoering  hiervan  was  nauwelijks  een  begin  gemaakt  toen
Napoleon in het voorjaar van 1815 bij  Juan les Pins op de Franse kust landde en erin
slaagde binnen korte tijd een nieuw leger op de been te brengen. Na de slag bij Waterloo op
18 juni 1815, begon een nieuwe ronde van onderhandelingen. In het tweede vredesverdrag
van 20 november 1815 werden de voorwaarden aangescherpt. Frankrijk moest niet alleen
343 miljoen gulden betalen aan de geallieerden ter  compensatie  van de kosten van de
laatste fase van de oorlog, maar ook de kosten op zich nemen van het bezettingsleger dat
voor een periode van vijf jaar in Frankrijk werd gelegerd. 

Men  schatte  het  bedrag  aan  claims  op  245  miljoen  gulden.  Tussen  1815  en  1818
volgden onderhandelingen tussen Frankrijk en de landen die vorderingen hadden op grond
van  de  vredesverdragen.  Namens  Nederland  voerde  Elias  Canneman,  commissaris-
generaal  voor  de liquidatie  met  de Franse Kroon,  de onderhandelingen.  Het  bleek  een
uitermate  lastige  klus  om Frankrijk  te  houden  aan  de  afspraken.  De  Franse  delegatie
slaagde  erin  de  verschillende  landen  tegen  elkaar  uit  te  spelen  en  het  bedrag  van  de
vorderingen  terug  te  brengen  tot  ongeveer  de  helft.  De  bedragen  die  de  verschillende
landen tegoed hadden, werden vastgelegd in de Conventie van 23 april 1818. De Franse
regering verplichtte zich daarbij in het Franse Grootboek der Publieke Schuld 'ten behoeve
van personen, gemeenten of particuliere gestichten' een kapitaal in te schrijven van 117,6
miljoen  gulden  à  5  procent.  Dat  zou  vanaf  22  maart  1818 een  rente  opleveren  van  f
5.899.600 per jaar. Dat bedrag zou volgens een verdeelsleutel ten goede komen aan de 39
Europese landen wiens burgers claims hadden op de Franse staat wegens schade die was
geleden  tijdens  de  periode  1810-1813.  Het  koninkrijk  der  Nederlanden  had  over  een
periode  van  twintig  jaar  recht  op  een  bedrag  van  f  784.000  per  jaar.1576 De  45.566

1574 Dat blijkt uit brieven van T.C.C. Veeren én de Franse Achterstand zelf. Landheer 2009, 257-277 (269).
1575 Koolemans Beijnen 1912/13, III, 491-492. 
1576 Nederlandsche Staatscourant, 30 juni 1818; NL-HaNA, Archief staatssecretarie Willem I, inv. nr. 640 nr. 

29, KB 26 juni 1818; De Graaf, Van Leeuwen-Canneman 2018, 22-52; Landheer deed eerder al 
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Nederlandse claims in de Franse Achterstand, die tussen 1819 en 1830 werden toegewezen
en betaald, vormden maar een klein deel van het totale aantal claims dat werd ingediend.
Claims werden zoveel mogelijk omgezet in Nederlands schuldpapier, maar die van minder
dan 1.500 gulden werden contant betaald.1577 De advertenties, die tussen maart 1819 en juni
1830 verschenen  in  de  Staatscourant,  geven  een  beeld  van  de  aard  van  de  verevende
claims.  Een  groot  deel  van  de  claims  was  ingediend  door  Nederlandse  militairen  van
landmacht en marine die hadden gediend in het Franse leger en achterstallige soldij  of
pensioen tegoed hadden. Oud-militairen van het 33e légère dienden ook claims in. Behalve
door  militairen  dienden duizenden  stedelijke  overheden en  burgers,  die  kosten  hadden
gemaakt tijdens de Franse bezetting, claims in. 

De liquidaties werden betaald uit de renteopbrengsten op het gereserveerde kapitaal op
de Franse begroting. In de paragraaf over financiën van de Conventie uit 1818 stond dat
soldijachterstand  niet  werd  betaald  aan  soldaten  die  waren  overleden,  gedeserteerd  of
verdwenen  in  Rusland.  Zo  moet  er  een  bedrag  van  tientallen  miljoenen  francs  zijn
uitgespaard aan niet-betaalde soldij en onkosten. Het is onbekend in hoeverre de soldij,
waar de soldaat recht op had ten tijde van zijn overlijden, uiteindelijk terecht kwam bij de
familie.
Nederland en Frankrijk hadden over en weer vorderingen op elkaar. Daardoor kwam er
voor vergoeding aan Nederlandse burgers een betrekkelijk laag bedrag beschikbaar.  De
Algemene  Commissie  van  Liquidatie  (ACL)  was  derhalve  terughoudend  met  de
toekenning van vergoedingen. Slechts een derde van de aanvragen werd toegekend.1578

Wat  de  consequenties  voor  de  militairen  van  het  33e  légère precies  waren,  is  niet
bekend.  Begin  1816  waren  er  formulieren  beschikbaar  waarmee  voormalige
dienstplichtigen van de landmacht en de marine aanvragen konden indienen bij de Franse
overheid wegens achterstallige soldij, reiskosten of andere onkosten.1579 Op basis van die
aanvraag en bewijsstukken werd dan redelijkerwijs een vergoeding verstrekt. Er was geen
sprake  van  een  vaste  vergoeding.  Enkele  militairen  kwamen  tweemaal  op  een
vereveningslijst voor. Of dit een herhaalde oproep dan wel een tweede liquidatie betrof,
kon niet achterhaald worden. De militairen van het 33e légère, die voor een vergoeding in
aanmerking kwamen, werden vooral in drie Staatscouranten genoemd: op 3 oktober 1821,
1 augustus 1823 en 7 november 1826. Het lijkt er op dat de commissie de verzoeken van
militairen van één regiment bundelde.1580 

Een aantal militairen van het 33e légère diende een claim in bij de ACL, voorzien van
bewijsstukken. Deze claims werden doorgestuurd naar het kantoor van de commissaris-
generaal voor de liquidatie met de Franse Kroon in Parijs en daar gecontroleerd.  Wat de
grootte en precieze inhoud van de claims van de militairen van het 33e légère was, weten
wij niet. Of zij volledig gehonoreerd zijn, is ook niet bekend, erg waarschijnlijk is dat niet.
In  ieder  geval  werd een  deel  van de  claims geliquideerd,  getuige de publicaties  in  de
Nederlandsche Staatscourant.

Wie niet in de lijsten voorkomt, is luitenant Michel Stephenson. Hij verdronk in oktober
1813 tijdens de slag bij Vega in de rivier de Bidoassa. Ten tijde van zijn overlijden had hij een

uitgebreid onderzoek naar de onderhandelingen, waarvan aspecten verspreid over zijn publicaties 
beschreven zijn.

1577 Landheer 2012, 217-222.
1578 Landheer, De Omroeper (2014) 104-108 (107); Landheer, 'Uw verlossing' (2014) 64.
1579 Landheer, ´Uw verlossing´ (2014) 61.
1580 Archieven Nederlandse bank en ministerie van Financiën. NL-HaNA, 2.08.01.01, inv. nr. van het min. 

van Financiën 1813-1830; Secretariaat, Thesaurie, 's-rijks Uitgaven, nrs. 108 t/m 119; Landheer 2014. Het
centraal archief van de commissie is vernietigd. Ook 'schaduwarchieven', zoals de maandelijkse rapporten
die de ACL aan de koning stuurde, bestaan niet meer. Besluiten aangaande de ACL werden in de 
Nederlandsche Staatscourant gepubliceerd. Verder bevatten lokale archieven relevante informatie, 
getuige Landheers artikelen over Vlissingen en Naarden e.o.. Zie ook bijlage IV.12 voor details.
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soldijachterstand  van  1065  francs.1581 Michels  broer  kapitein-adjudant-majoor  John  Irish'
Stephenson  deed  vele  pogingen  om  die  achterstallige  soldij  uitbetaald  te  krijgen.  Hij
correspondeerde met referendaris eerste klasse J.B. de Peñaranda, die in Parijs de zaken voor
de commissie behartigde in de jaren 1823 en 1824.1582 Het geld werd in of voor 1824 door
Frankrijk aan Nederland overgemaakt. Toen John in 1824 in Parijs was, werd hem van die
overboeking het bewijs getoond. Vanuit Den Haag werd 'zwarigheid'  gemaakt de wettige
erfgenamen te betalen. Die erfgenamen waren de moeder van Michel, Elizabeth Chassé-Irish'
en zijn oudere broer John. Ondanks een verklaring opgesteld bij het vredegerecht te Den Haag
zou  Michel  Stephenson  uiteindelijk  de  enige  militair  zijn  die  op  het  veld  van  eer  was
gebleven,  waar  een vergoeding voor  was toegezegd,  waar  het  geld vanuit  Frankrijk  was
overgemaakt naar Den Haag, maar waarvoor uiteindelijk niet werd uitbetaald aan de erven.
Hoewel vanuit Den Haag verzekerd was dat er op zou worden teruggekomen, liep in 1849 de
soldijkwestie nog en was het door John te vorderen bedrag opgelopen tot 2000 francs.1583

Bij  de  commissie  werd  door  tenminste  48  militairen  van  het  33e  légère een  claim
ingediend, 33 officieren en 15 onderofficieren en soldaten. Daar de soldij van een officier
een veelvoud was van de soldij  van een soldaat en de officieren bovendien vaak recht
hadden op aanvullende vergoedingen, moeten de claims bij de commissie voor de Franse
achterstand aanzienlijk geweest. Kapitein-adjudant-majoor T.C.C. Veeren schreef in zijn
brieven in een half jaar rond 3000 francs soldij en onkostenvergoedingen achter te lopen.
Als  de  kosten  voor  de  33  andere  officieren  vergelijkbaar  waren,  dan  bedroeg  dat  een
geschat bedrag van tussen de 60.000 en 120.000 francs. 
Hoe schril steken daar de claims van de overlevende sergeants (2), korporaals (3), foerier
(1)  en  soldaten  (9)  tegen  af,  bij  een  voorzichtige  aanname  van  een  half  jaar  soldij
achterstand.  

2 sergeants à 90 francs 180 francs
1 foerier à 90 francs   90 francs
3 korporaals à 54 francs 162 francs
9 soldaten à 36 francs (ongeveer 17,71 Nederlandse gulden) 324 francs 
Totaal 756 francs

        Overzicht 28. Aanname soldijachterstand onderofficieren en soldaten

Dat Europese vrede en veiligheid mede rustten op pijlers van financiële 'securités' zoals de
regeling  van  de  Franse  achterstandsbetalingen,  beschrijven  De  Graaf  en  Van  Leeuwen-
Canneman, een pijler die ook uit een aantal Nederlandse bouwstenen bestond.1584 De realiteit
van die regeling betekende voor de voormalige soldaat uit het leger van Napoleon, dat de
arbeid die hij verricht had voor de keizer werd afgekocht met een bedrag dat in geen enkele
verhouding stond met zijn soldij, veldtochtgratificaties en onkosten.

1581 Archief familie Irish' Stephenson, 'Hardkartonnen map met groene touwtjes', brief Commissariat du 
Royaume des Pays-Bas pour l'execution de la convention du 25 Avril 1818. De afgebeelde portefeuille 
had Michel vanaf zijn examen als luitenant op 15 aug. 1804. In de portefeuille bevinden zich onder 
andere stukken van de rechtszaak bij de krijgsraad te velde waar hij zich moest verantwoorden voor het 
uit verdediging doodsteken met zijn sabel van een dronken karabinier die hem aanviel.

1582 Archief familie Irish' Stephenson, 'Hardkartonnen map met groene touwtjes', brieven van J.B. de 
Peñarando, Parijs 8 dec. 1823, 31 maart 1824 en 6 sept. 1824; Afschrift Vredegerecht 's-Gravenhage, 
verklaring kapitein J.W.D. Cailliou en G.J. van der Kaa van 22 april 1824 omtrent Elizabeth Chassé-Irish 
en John Irish' Stephenson, zijnde de wettelijke moeder en broer van Michel Irish' Stephenson. 

1583 Archief familie Irish' Stephenson, brievenboek John Irish' Stephenson 1849, brief 22 maart 1849 aan de 
heer Clarion gewezen agent van Domeinen te Ginneke bij Breda; 5 mei 1849 aan de koning.

1584 De Graaf, Van Leeuwen-Canneman 2018, 52.

348



Na de 'honorabele demissie'

De Nederlandse militairen van het garnizoen te Hamburg werden op 23 mei 1814 in naam
van soeverein vorst Willem opgeëist door luitenant-kolonel van Heemskerk met de belofte
dat de soldaten en de officieren zo veel mogelijk in één bataljon bijeen gehouden zouden
worden én dat de officieren hun rang zouden behouden. Alles werd zó snel mondeling
afgedaan  dat  adjudant  Stephenson met  enige  argwaan  een  voorbehoud  maakte  en  Van
Heemskerk verzocht om zijn volmachten in te mogen zien. Ook deed hij het voorstel om
de soeverein vorst zelf te vragen om allen samen in een bataljon te plaatsen. Zijn voorstel
werd afgewezen, maar Van Heemskerk zegde wel toe zo veel mogelijk officieren bij de
manschappen te houden. De volgende dag werden de 400 Nederlandse soldaten van het
33e légère en negen officieren, plus luitenant-kolonel Stubenrauch, apart ondergebracht in
de stad.  Er  ontstonden onlusten tussen de Nederlanders  en de Franse soldaten van het
regiment en tot overmaat van ramp schold ook de plaatselijke bevolking de Nederlanders
uit.  De  officieren  moesten  de  soldaten  dus  in  de  kazerne  houden,  ook  al  vanwege
drankmisbruik.  Onder  gejuich  van  de  bevolking  verlieten  de  Nederlanders  op  26  mei
Hamburg. Na een mars van drie uur via Altona werden Blankeneeze en Reeze bereikt. Een
dag eerder hadden de Nederlandse officieren afscheid genomen van hun Franse collega's
en van kolonel Baillif, waarbij zij van hem  'eene legale en honorabele Demissie' uit de
Franse dienst ontvingen.1585

Met grote blijdschap vingen de Nederlandse militairen op 4 juni 1814 de terugreis naar
Nederland aan. Zij kwamen op 18 juni in Deventer aan. Op 20 juni werd de – ondertussen
tot 900 mannen aangegroeide – Nederlandse eenheid bijeengeroepen in een kerk.  Toen
iedereen binnen was, werden de deuren gesloten.1586 De officieren werden apart genomen
en kregen te horen dat kolonel Rom van Poederoijen, belast met de werving, de soldaten
zou vragen wie er dienst wilde nemen. Die zouden direct een 'engagement' tekenen, hun
wapens afgeven en buiten de poort gebracht worden. De officieren moesten de soldaten
daartoe aanmoedigen, maar in plaats daarvan keerden de officieren naar de soldaten terug
en vertelden wat kolonel Rom van Poederoijen van hen wilde. De soldaten zagen in dat zij
misleid waren met de toezegging dat zij gezamenlijk en met de officieren in dienst zouden
blijven. Allen vroegen hun paspoort aan om naar huis te gaan. Rom van Poederoijen was
woedend en verweet de officieren hun werk niet goed gedaan te hebben. Één voor één
begon hij de soldaten te bevragen, maar die volhardden in hun standpunt. Wie door de
Franse conscriptie in dienst was gekomen, mocht niet worden tegengehouden en zij kregen
direct hun paspoort, zoals tamboer Geert Adriaans Boomgaard.1587 De remplaçanten en de
vrijwilligers,  waaronder  veel  tamboers,  werden  echter  gedwongen  om  weer  dienst  te
nemen. Zo kreeg men toch nog 152 man bijeen. De officieren kregen te horen dat van hun
dienst geen gebruik meer gemaakt zou worden. Zij waren ontslagen en konden naar Den
Haag gaan om zich te re-engageren. De officieren maakten de kolonel duidelijk dat het een
slinkse  wijze  van  bedrog  was,  'beneeden  het  karakter  van  een  hoofd-officier'.  De
manschappen die hun paspoort kregen, ontvingen ook nog wat achterstallig soldij. 

1585 Stephenson 1825, II, 18.
1586 Er waren mei 1814 nog 400 Nederlanders bij het 33e légère. Te Bremen kwamen van het garnizoen 

Hamburg 700 Nederlanders binnengemarcheerd, volgens de krant van 8 juni 1814. Te Deventer waren er 
volgens Stephenson 900 Nederlandse militairen.

1587 Tekst op het paspoort van tamboer Geert Adriaana Boomgaard: IN NAAM van zijne KONINKLIJKE 
HOOGHEID, de PRINS van ORANJE NASSAU, SOUVEREIN VORST der Vereenigde Nederlanden &c. 
&c. &c. De Kolonel ROM van POUDEROIJEN, Directeur Generaal der Algemeene Werving voor de 
Staande Armee van den Staat. Permitteerd aan den Persoon met name Gerrit Adriaans gediend hebbende
als Tambour bij het 33e Regiment Licht komende van Hamburg om te mogen gaan naar Groningen. 
Verzoekende alle Militaire en Civiele Authoriteiten gemelde persoon vrij en onverhinderd te laten 
passeren. Deventer den 20 juni 1814.' Getekend G. Adriaans en Rom van Pouderoijen.
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Kapitein Crassier en Stephenson bezochten op 24 juni luitenant-kolonel de Jongh te
Amsterdam.  Zij  hadden  vernomen  dat  hij  op  14  juni  vanuit  krijgsgevangenschap  in
Nederland was teruggekeerd.1588 Zij arriveerden op 27 juni 1814 in Den Haag en namen
hun  intrek  in  De Zeven  kerken  van  Rome,  een  ontmoetingsplaats  voor  officieren.  De
volgende dag ging Stephenson op audiëntie bij luitenant-generaal J.W. Jansens, die hem de
toezegging deed dat hij spoedig bij de soeverein vorst zou worden aanbevolen en geplaatst
bij een eenheid. Stephenson zorgde dat zijn staten van dienst werden opgemaakt met de
nodige bewijsstukken.1589  De soeverein vorst stelde enkele eisen aan de uit Franse dienst
terugkerende officieren. Zij moesten Nederlands onderdaan zijn en een bewijs van ontslag
uit Franse dienst kunnen overleggen of ten minste een aanvraag daartoe en zij moesten
geverifieerde staten van dienst hebben.1590

In hotel Volbracht in Den Haag verzamelden zich de ongeplaatste officieren. Gedurende
de dagen die volgden ging Stephenson ook vaak naar Het Koffijhuis. Af en toe trof hij daar
ook  officieren  van  zijn  oude  regiment  die  in  krijgsgevangenschap  waren  geweest.  'Ik
ontving  ze  alle  zoo  wel  in  mijn  vermoogen  was,  maar  vermeijde  hunne  meer  intime
omgang.' De Russische keizer Alexander bezocht in augustus Den Haag en dineerde met
de Oranjes. Stephenson had de gelegenheid hen bijeen te zien. Op 11 augustus ontving hij
zijn aanstelling bij het 4e bataljon linie-infanterie, in garnizoen te Grave.1591  
    Bij  hun  sollicitatie  waren  aan  de  officieren  geen
garanties  ten  aanzien  van  rang  gedaan.  De  soeverein
vorst had echter een groot tekort aan ervaren officieren
waardoor er voor jonge ervaren officieren in de meeste
gevallen wel een plek gevonden werd.1592

    Een volgend deel van hun militair leven nam hier een
aanvang.  De  honderd  dagen  van  Napoleon  zorgden
intussen  voor  onrust  onder  het  volk  en  de  militairen.
Luitenant-kolonel De Jongh, die de tocht door Rusland
overleefde, inclusief krijgsgevangenschap stond op het
slagveld van Waterloo met enkele oud-militairen van het
33e  légère.  Luitenant-kolonel  Abraham  Schuurman
bracht het tot adjudant van de koning en minister van
Oorlog.
    Soldaten keerden naar huis terug en pakten hun oude
leven  weer  op.  Sommige  oud-militairen  kregen  werk
waarin hun werkervaringen te velde van pas kwamen.

  Afbeelding 25. Abraham Schuurman
                    1781 – 1865 1593

    Karabinier Rieksen kwam uit Rusland terug in zijn geboorteplaats Harderwijk met een
verwonding aan zijn arm zoals wij zagen. Desondanks werd hij februari 1813 prompt als
veldwachter  aangesteld te  Ermelo.1594 Het  'Hij  is  gekend door iedereen' gold ook voor
andere oud-soldaten. In kranten werden zelfs advertenties geplaatst waar speciaal om een
oud-militair  werd  gevraagd,  zoals  te  Waardenburg:  'Een  gewezen  Militair  van  de
Hollandsche Armée, liefst ongehuwd, althans met geen groot aantal Kinderen bezwaard,
gezond en sterk van lichaam, tusschen de veertig en vijftig Jaaren oud, en wiens gedrag-
en bestaan onbesproken is, en nagevraagd kan worden, genegen zijnde om als Veldwagter,

1588 Everts 1901, 701,702; 1902, 43-62 (62).
1589 Stephenson 1825, II, 17-25.
1590 Swart 2000, 89-111.
1591 Stephenson 1825, II, 24-26.
1592 Swart 2000, 89-111.
1593 Rijksbureau voor kunsthistorische documentatie, afbeelding IB00019176, toegeschreven aan Leopoldus 

Jacobus Ledel.
1594 Rieksen 1992, 51, brief van de burgemeester van Ermelo d.d. 21 feb. 1813.
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op  een  Tractement  van  honderd  zes-en-vijftig  Gulden  in  het  Jaar,  vrije  woning  in  de
Gemeente Waardenburg, te fungeren, en daartoe de vereischte bekwaamheid hebbende,
wordt  verzogt,  zich,  met  genoegzame Attestatien voorzien zijnde,  te  adresseren bij  den
Burgemeester  D.  Spillenaar,  te  Waardenburg,  alwaar hij  nadere  informatie  zal  kunnen
bekomen'.1595 Verder werden werkloze veteranen uit het napoleontische leger opgespoord
en aangespoord om dienst te nemen in de koloniën. Ook veel Fransen en Duitsers namen
dienst in de koloniën.1596

Afbeelding 26. Daniël Teeuw 1791-1885 1597

Twee soldaten kunnen, naast Rieksen, als
voorbeeld  dienen van  de  latere  carrières
van overlevenden van de napoleontische
legers.  Soldaat  Daniël  Teeuw  uit
Sliedrecht  en  tamboer  Geert  Adriaans
Boomgaard  uit  Groningen  hadden  met
elkaar  gemeen  dat  ze  stokoud  werden.
Teeuw werd  94 en  Boomgaard  110 jaar
oud.  Hun  vermeende  deelname  aan  de
Russische  veldtocht  werd  tot  een  mythe
en zij waren zeker niet de enigen. 
   Het  verhaal  in  de familie  van Daniël
Teeuw is dat hij strompelend op bevroren
voeten, als enige van zijn dorp terugkwam
van de tocht met Napoleon naar Rusland
in  1812.  Hij  zou  zijn  dorp  zijn
binnengelopen juíst op het moment dat de
dorpsomroeper  namen  van  overleden
soldaten voorlas, ook die van Daniel.1598

   Over Geert Adriaans Boomgaard werd
geschreven: 'Reeds  als  knaap  trok  zijn
hart hem naar de zee en zeker zou hij ook
toen  reeds  het  zeemansberoep  hebben
gekozen,  ware  hij  niet  gedwongen
geworden,  de  vanen  van  Napoleon  te
volgen.   Als  tamboer  maakte  hij  vele

tochten  mee  en  woonde  hij  verschillende  veldslagen  bij;   wel  mag  het   een  wonder
genoemd  worden,  dat  nooit  het  vijandelijk  lood  of  staal  hem  bereikte,  hoewel  hij
meermalen  gevaarvolle  oogenblikken  doorleefde.  In  tegenstelling  met  de  meeste  oud-
gedienden, spreekt de oude man echter slechts bij uitzondering over zijne campagne-jaren,
maar toch bewaard hij met zekeren eerbied de Sint-Helena medaille. Het  Nieuws van den
dag noemde Adriaans Boomgaard een oud-strijder uit den veldtocht naar Moskou.1599

Arbeider  Daniël  Teeuw  kwam  op  5  december  1812  bij  het  regiment  en  stond
achtereenvolgens ingeschreven bij: de 3e compagnie van het 5e (depot) bataljon te Givet,
de 3e compagnie van het 4e bataljon, de 4e compagnie van het 3e bataljon en vanaf medio
juli 1813 was hij 'canonier' nummer 158 van de artilleriecompagnie. Hij maakte het beleg
van  Hamburg  mee  en  ging  25  mei  1814  over  naar  de  'Hollandsche  armée'. Hoe  die

1595 Arnhemsche courant, zaterdag 29 juli 1815, nr. 90, 2
1596 Cohen 1998, 300-330 (302); Bosma 2010, 154, 286 (voetnoot 10, 11).
1597 'Hoffotograaf' Johann Georg Hameter nam de foto tussen 1877 en 1884. Met dank aan Nel van Dijk.
1598 Daniël Teeuw, SHAT 22 Yc 236, M:5592; Lissenburg 2014, 39-45.
1599 'Een honderd-zeven-jarige', in: Eigen Haard (1895); Nieuws van den dag 1 januari 1900, overlijdens 

1899; De veel minder bekende Hielke Brugs sprak wel over zijn verleden, met recht, hij was immers in 
Moskou geweest. 
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overgang plaatsvond, staat aan het begin van deze paragraaf beschreven. Scheepskapitein
Geert  Adriaans  Boomgaard  overleed  op  3  februari  1899.  Meer  dan  een  mensenleven
eerder, 88 jaar om precies te zijn, op 10 april 1811, was hij als 22-jarige in dienst gekomen
bij het 33e légère. Hij werd tamboer bij het depot en was in 1812 nog een tijdje korporaal.
Nadat het depot in juni 1813 van Givet naar Hamburg was verplaatst, maakte Geert de
veldtocht naar Schwerin mee en vervolgens de blokkade van Hamburg. Op 25 mei 1814
werd ook Boomgaard opgeëist door de soeverein vorst.1600  
   Daniël Teeuw noch Geert Adriaans Boomgaard
hebben de veldtocht naar Rusland meegemaakt.1601

Hoe komt dit soort anekdotes tot stand? Kwam het
verhaal van de betrokkene zelf of ontstond het in de
loop  der  jaren  in  zijn  omgeving?  Waren  zulke
anekdotes een bewuste verdraaiing van de waarheid
of  was  het  een  tekort  aan  voorstellingsvermogen
van de omgeving? Het laatste  is  niet  onmogelijk.
Zoals  wanneer  iemand  vertelt  in  Afrika  te  zijn
geweest  en  iemand  anders  ook.  Dat  de  een  in
Soedan en de ander in Zuid-Afrika was, dat doet er
voor het thuisfront niet toe – In Afrika geweest dus.
  De  conscrits  Teeuw  en  Boomgaard  werden
geplaatst  in  het  leger  van  Napoleon,  bij  het
regiment dat in 1812 in Rusland, in Moskou, was
geweest en grotendeels was omgekomen. Dat zij in
een nieuw opgezet regiment dienden met dezelfde
naam was een detail dat gemakkelijk over het hoofd
werd  gezien.  Ook  al  had  slechts  een  handvol
militairen  Rusland overleefd, gesproken werd over

             Afbeelding 27. Geert Adriaans 
                 Boomgaard 1788-1899 1602

'ons regiment' en dus ook over:  'wij'  waren aan de Berezina,  'wij'  waren in Rusland, 'wij'
vochten in Rusland. Dat was geen leugen, maar het kwam voort uit een wezenlijk gevoel
bij de betrokken soldaat en een tekort aan voorstellings- en interpretatievermogen van de
omgeving. De anekdotes hebben verder gemeen dat het oud-militairen betreft die een zeer
hoge leeftijd behaalden. De veteraan die nog diende onder Napoleon, natuurlijk was die in
Rusland geweest, dat kon niet anders. Veteranen van Napoleon kregen in de loop van de
negentiende eeuw steeds meer een heldenstatus. 

Het  verhaal  ging  een  eigen  leven  leiden.  En  dat  doet  het  nog  steeds,  want  iedere
Nederlander, die ontdekt dat een betbetovergrootvader in Napoleons leger diende, neemt al
gauw  aan  dat  die  voorouder  de  veldtocht  in  Rusland  heeft  gemaakt,  terwijl  het  vaak
dienstplichtigen betreft die pas laat in 1812 of in 1813 werden ingezet en de tocht niet
hebben kúnnen meemaken. Rusland of niet, na de Franse dienst werd Daniël weer arbeider
en Geert ging weer varen, tot ze stokoud waren.

1600 Daniël Teeuw SHAT 22 Yc 236, 5592; Geert Adriaans Boomgaard SHAT 22 Yc 234, 2979. Een 
afbeelding van Geert Adriaans Boomgaard is geplaatst op http://www.stehelene.org. Het certificaat van 
zijn medaille is geregistreerd  bij de Grande Chancellerie onder nr. 1871.

1601 De expositie Gelukkig gezond in het Groninger universiteitsmuseum vertelde medio 2017 het leven van 
Geert Adriaans Boomgaard. Ook in deze expositie werd hij neergezet als de tamboer die de veldtocht in 
Rusland meemaakte inclusief de oversteek bij de Berezina, terwijl tienduizenden het leven lieten. Het 
Dagblad van het Noorden besteedde 1 juli 2017 aandacht aan de expositie en schreef dat Boomgaard de 
veldtocht in Rusland had meegemaakt. Zo blijft de onjuiste anekdote in stand en wordt langzaam tot een 
onverwoestbare mythe.   

1602 Eigen Haard 1895.
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Samenvatting en conclusies deel IV

Dit  deel  begon  met  de  belangrijke  vraag  of  en  hoe  het  regiment  steeds  maar  weer
gemotiveerd  kon  worden  om,  ondanks  veelvuldige  ziekte  en  slechte  huisvesting,  zijn
opdracht naar behoren te vervullen. Hoe kreeg de trits materiële en immateriële beloning
(toewijding) en dwang in de praktijk vorm? Hoe werd een zodanig evenwicht gezocht
tussen deze drie vormen van arbeidsmotivatie,  dat er  een maximale stimulans voor het
soldatenvak van uit bleef gaan?

Alle of nagenoeg alle soldaten waren korter of langer ziek en voor een zieke soldaat zag
het er niet goed uit. De afstand tot een hospitaal was vaak groot en verder werkten chronische
financiële tekorten bij de staat en het leger en de problematische stand van de medische
wetenschap in het nadeel van de zieke. De casus van de malaria, die vanaf de zomer van
1808 bijna het gehele regiment uitschakelde, laat zien hoe doelmatig medisch inzicht en
handelen  grotendeels  ontbrak.  Buursma  signaleerde  een  tendens  in  de  achttiende  en
negentiende eeuw om ziekenhuizen zo min mogelijk te gebruiken. Dat ze beschouwd werden
als haarden van infectie, waar mensen alleen maar stierven, is begrijpelijk wanneer gekeken
wordt naar de verzorging van de militairen.1603 Geldtekorten, daarmee samenhangende lokale
onwil en een gebrek aan basale ziektekennis zijn oorzaken voor de slechte zorg. Vooral de
jonge onervaren rekruten waren hiervan het slachtoffer.

Aan het gezondheidsbeleid was een strakke administratie gekoppeld. Het was de intentie
van elk overlijden een akte op te stellen waar naam, herkomst en regiment op stonden en
verder wanneer en in welk hospitaal de betrokkene was opgenomen. Tenslotte werd de datum
van overlijden en de doodsoorzaak vermeld. Zo kon ook na het vertrek van de Fransen de
onzekerheid  bij  families  in  Nederland worden weggenomen omdat  overlijdensaktes,  met
vertraging weliswaar, alsnog naar desbetreffende gemeentes werden gestuurd. Geconcludeerd
mag worden dat de Franse hospitaaladministratie beter werkte dan de geneeskunst zelf.

Gemeenten huisvestten graag een garnizoen vanwege de bestedingen en opdrachten die
dat opleverde, maar zij moesten anderzijds tevens de kosten voor kazernes en hospitalen
dragen. Zowel de inkwartiering als de jarenlange schulden die dit opleverde vanwege het
begrotingsbeleid onder Lodewijk leverden boze burgers op.

Waar  huisvesting  van  burgers  aan  het  begin  van  de  negentiende  eeuw  geen
overheidstaak  was,  was  die  van  militairen  dat  natuurlijk  wel.  In  die  zin  verkeerden
militairen in een uitzonderlijke situatie. 

Niettemin waren in Nederland veel kazernes onbewoonbaar. Gemeentebesturen bleken
onwillig om verbeteringen door te voeren, kleding en verpleging waren slecht en voedsel
en soldij waren beneden het niveau dat het Bataafs bestuur betaalde voor Franse troepen.
Dumonceau  probeerde  hier  verbeteringen  door  te  voeren.1604 Niet  alleen  kazernes
vertoonden  achterstallig  onderhoud  en  inrichting,  maar  gehele  verdedigingslinies  in
Nederland waren verwaarloosd. Vanaf 1795 was geen enkel landsbestuur er in geslaagd
daar verbetering in te brengen anders dan marginaal. 

Ziekte en beroerde huisvesting waren misschien de belangrijkste, maar zeker niet de
enige slechte omstandigheden waarin de soldaten hun taak volbrachten. Maar desondanks
werden zij gemotiveerd om verder te gaan.

Allereerst door materiële beloning. 'Achterstallig' bleek het kernwoord ten aanzien van de
financiële situatie bij  het regiment en dit  had een directe invloed op de beloning van de
soldaat.  Dit  gold  minder  de  beloning  in  natura  (kost  en  inwoning)  dan  de  soldij.
Achterstalligheid  besloeg  een  groter  tijdvak  dan  de  hier  onderzochte  periode  en  betrof
bovendien niet uitsluitend het onderzochte regiment, maar lijkt structureel geweest te zijn in

1603 Buursma 2009, 191-206. 
1604 Van Sypesteijn 1852, 24.
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de hele armee en in alle bij de napoleontische expansie betrokken landen. Als er wel geld
was,  bleek  het  vaak  niet  op  tijd  beschikbaar  vanwege  onhandige  administratieve
regelingen.  Ook liepen  betalingen  soms  een  jaar  of  meer  vertraging  op  om logistieke
redenen. Soldij werd daarnaast menigmaal om tactische redenen niet verstrekt, zoals aan
het begin van een mars waar het desertiepercentage meestal het hoogste was, of in bivak
waar de soldaat bewust financieel kort werd gehouden. Na desertie werd de openstaande
soldij  van de wegloper bovendien verbeurd verklaard.  Families van deserteurs moesten
zelfs boetes betalen voor een daad waar zij niets mee te maken hadden. 

De publicaties van de commissie in de Nederlandsche Staatscourant in het kader van de
liquidatie van de Franse achterstand bevestigen eens te meer dat er weinig militairen terug
zijn gekomen na de veldtocht in Rusland, maar vooral dat de hoogte van de claims van de
soldaten schril afsteken tegen die van de officieren. Soldaten die invalide terugkeerden uit
de napoleontische legers konden via het Fonds 1815 een toelage krijgen.

Ten tweede door immateriële beloning. Ondanks alles wat mis was in het regiment blijkt
uit  mijn  onderzoek  toch  een  opmerkelijke  toewijding  van  de  soldaat  aan  het  militair
systeem, een toewijding die slechts  mondjesmaat gevoed werd door eerbewijzen.  Deze
bestonden uit zorg voor de uniformen en vooral het vaandel, sporadische extra financiële
beloningen tijdens veldtochten, toespraken van hoge militairen, feestelijke maaltijden en
muziek bij bijzondere gelegenheden en onderscheidingen.

Ten derde door tucht. Soldij, voeding, kleding, kortom alles waar geld voor nodig was,
werd  door  de  financiële  tekorten  vertraagd  of  geheel  en  al  nagelaten.  Ondanks  de
structurele achterstand in betalingen bleef onrust en plunderen onder de soldaten beperkt.
Eerder deserteerden zij als alle hoop op bezoldiging verloren was.

Ten gevolge van de beperkende maatregelen van koning Lodewijk op het handhaven van
discipline met behulp van lijfstraffen door de directe meerderen, ontstond er een tendens om
straffen liefst niet  binnen het regiment zelf  uit te voeren,  maar deze te delegeren aan de
krijgsraad. De hoge werkdruk bij de krijgsraad te velde kwam mede door de werving van
´slegte sujetten´ tijdens de campagne in Duitsland. Binnen dit kader van gecentraliseerde
bestraffingen  paste  ook  de  voorkeur  van  bevelhebber  Dumonceau  om  selectief  en
exemplarisch soldaten te executeren. Wel was hij daarbij in de periode oktober 1806 tot maart
1808 veel meer dan hem lief was afhankelijk van een strikt juridisch kader en het veto van
koning Lodewijk. Dit in tegenstelling tot maarschalk Davout die naar eigen willekeur en
afhankelijk  van zijn  temperament,  soldaten  liet  doodschieten.  Over  het  algemeen was er
echter een duidelijke discrepantie tussen de praktijk en de theorie van het juridisch systeem,
die eiste dat deserteurs geëxecuteerd moesten worden. In het stamboek staan diverse mannen
die weer in genade in het regiment werden aangenomen, zelfs na meer dan één maal desertie.
Het voorbeeld van jager Bruna die deserteerde, maar wiens inzet voor het regiment van groter
belang werd geacht dan zijn misstap, sprak voor zich. Daarbij stelt Dorreboom terecht de
vraag hoe de juridische kwaliteit van de rechters was – rijp of groen – gelet op de tijdelijke
karakters van krijgsraden te velde.1605 Die vraag is in dit proefschrift beantwoord. De meeste
als rechter aangestelde officieren waren groen. Rijpe officieren zoals Dumonceau en Chassé
oefenden in enkele zaken een sterke persoonlijke invloed op het procesverloop uit.

De meeste overheden, officieren, medici en administrateurs streefden, in hun intentie
voor het welzijn van de soldaat te zorgen, naar een balans tussen drie soorten motivatie. De
financiële situatie van het land, de gekozen politiek van vergoedingen en de slechte en
traag werkende logistiek stonden een redelijke evening, in tijd bemeten, echter danig in de
weg. Er verstreek zó veel tijd voordat compensaties gegeven werden, dat veel betrokkenen
tegen die tijd al  gedeserteerd of dood waren. Inzet van de soldaat werd dus maar zeer
beperkt gecompenseerd en in sommige situaties door officieren onheus beoordeeld.

1605 Dorreboom 2000, 69, 112. Ondanks de invoering in 1811 van de Franse 'Code d'instruction criminelle'.  
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Samenvatting en conclusies

Geïnspireerd door inzichten uit de militaire-, de migratie- en de arbeidsgeschiedenis heb ik
het  militaire  bestaan  als  werk  en  het  leger  en  in  het  bijzonder  één  van  oorsprong
Nederlands regiment in de Franse tijd als  werkplaats beschouwd aan de hand van vier
deelvragen: 

– Op welke wijze werd 'de werkplaats' van het regiment in de periode 1806-1814 vorm
   gegeven?;
– Wat was de omvang van het personele verloop en welke oorzaken zijn daarvoor    
   aan te wijzen?; 
– Welke werkzaamheden verrichtte de militair bij de lichte infanterie en hoe werd hij   
   daartoe geschoold?;
– En tenslotte, hoe werd de militair gemotiveerd door middel van materiële en   
   immateriële verzorging en beloning en door dwang?

 Militaire geschiedenis, het functioneren van militairen in een eenheid lichte infanterie,
is  in  dit  onderzoek opgevat  als  sociale  geschiedenis,  met  name arbeidsgeschiedenis en
daarmee  verbonden  migratiegeschiedenis.  Het  regiment  is  immers  een  dynamische
'werkplaats' van militairen. Nauwkeurig is gekeken wie bij het regiment hoorde, want het
leven van een soldaat speelde zich immers vooral af binnen het regiment. Dit onderzoek
bevestigt nog eens waar Cookson (2009) terecht op wees, namelijk dat er uitzonderlijk rijk
materiaal te vinden is over soldaten, mogelijk meer dan over welke andere lage sociale
klasse. Mijn onderzoek laat het licht schijnen op deze lagere klasse en toont tevens de rol
van het leger in de opwaartse sociale mobiliteit,  zowel binnen als buiten het leger. Dat
laatste geldt natuurlijk alleen diegenen die dit zware en risicovolle bestaan overleefden. De
sergeant kon in het burgerbestaan onderwijzer worden, de soldaat veldwachter. Wat het
regiment  lichte  infanterie  betreft,  en  dat  geldt  daarmee  ook  voor  andere  vergelijkbare
militaire eenheden, is met deze studie een, zoals Cookson het beschreef, 'frustrating gap'
gedicht.  Dat  is  voor de krijgsgeschiedenis,  maar  ook voor de sociale  geschiedenis  een
winst,  evenals  inzicht  in  de  wijze waarop het  instituut  bleef  functioneren  op uniforme
manier, want dat was geenszins vanzelfsprekend in oorlogstijd.

Om  het  functioneren  van  het  leger  als  institutie  te  kunnen  verklaren,  heb  ik
gebruikgemaakt  van  Goffman's  begrip  'total  institutions'  (1993).  Het  militaire  instituut
beheerste immers alle facetten van het soldatenleven. De straf- en beloningssystemen, de
kameraadschap  en  het  'familie'gevoel,  de  gezamenlijke  verantwoordelijkheden  en  de
hiërarchie binnen het instituut hielden het leger bij elkaar.

De arbeid van de vrijwillig ingetreden soldaat en de tijdelijke onvrije dienst als conscrit
zijn weliswaar niet zo apart binnen de algemene geschiedenis van arbeid als Goffman stelt,
maar de overgang tussen beide biedt wel unieke onderzoeksmogelijkheden. En passant is
regelmatig ook zichtbaar geworden hoe de bevolking de ene keer leed onder de soldaten
vanwege veelvuldige inkwartiering, verplichte leveranties of plundering en de andere keer
verdiende  aan  hen  door  leveringen  in  garnizoen.  Vergeet  daarbij  niet  dat  steeds  weer
burgers gevonden werden die enthousiast werden en ook zelf dienst namen. De interactie
tussen soldaten en burgers bleek sterker dan Goffman beschrijft. Dat is uiteindelijk niet
verwonderlijk  want  hij  ontwierp  zijn  concept  voor  ruimtelijk  afgegrensde  velden  als
psychiatrische klinieken, ziekenhuizen, schepen, sanatoria, kloosters, scholen/ internaten
én kazernes. Het hier bestudeerde regiment verbleef maar zeer beperkt in kazernes, maar
functioneerde overwegend 'buiten', tijdens marsen, te velde en inkwartieringen op steeds
wisselende locaties, als ware het geplaatst onder een steeds meebewegende glazen stolp. 

Dat  het  systeem  van  totale  instituties  bijeen  bleef,  beschouwde  Goffman  als  'een
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verbluffende sociale prestatie'. Dit geldt des te meer voor deze studie: binnen de genoemde
totale  instituties bestond nergens zo'n  groot  verloop als  in het  leger.  Ook van het  hier
bestudeerde  regiment  zijn  daarvan  extreme voorbeelden  te  noemen.  Tweemaal  was  de
uitval van manschappen zelfs zó groot dat het regiment desintegreerde, de eerste maal ten
gevolge van malaria in 1808/1809 en de tweede maal tijdens de veldtocht naar, in en uit
Rusland  van  eind  1811  tot  begin  1813.  Verbazingwekkend  genoeg  behield  het  totale
instituut van het leger telkens weer zijn structuur en bouwde het deze weer uit tot  een
werkzaam regiment.

Het regiment kende al met al een extreme mobiliteit op elk denkbaar gebied. Het begrip
'regiment', zoals in '33e regiment lichte infanterie', veronderstelt een zeker continuüm. We
zagen  echter  dat  naam  en  nummer  van  het  regiment,  officieren,  onderofficieren  en
soldaten, locaties van veldbataljons en detachementen, depotplaats, kleding, wapens en tot
slot belangrijke symbolen zoals vaandels, aan permanente verandering onderhevig waren.
Het verloop van de soldaten was daarbij de snelst veranderende factor. Het moet voor de
soldaat zo zijn geweest als voor een arbeider aan de lopende band, die elke dag andere
collega´s naast zich vindt en dat ook nog eens op vooraf onbekende locaties. Het was een
diffuse  werkplek  onder  een  strikte  commandostructuur  die  in  de  praktijk  van alle  dag
vooral  bestond  uit  lopen,  eindeloze  kilometers  lopen.  Getuige  de  vele  verslagen  van
militairen gold dit niet alleen voor ons regiment lichte infanterie, maar voor het hele leger.

Een voortdurende opleiding vormde mannen van diverse herkomst binnen korte tijd tot
uniforme functionerende soldaten. Zij leerden de noodzakelijke kunst om te overleven en
om  zich  aan  te  passen  in  elke  situatie,  tijdens  een  veldtocht  onder  erbarmelijke
weersomstandigheden, een veldslag en bij tekorten aan voedsel, kleding of huisvesting. 

Het  feitelijke  militaire  werk  waar  de  soldaat  uiteindelijk  voor  werd  opgeleid,
daadwerkelijk  vechten  en  doden,  maakte  maar  een  heel  klein  deel  uit  van  zijn
werkzaamheden en dat gold dan nog slechts voor een beperkt deel van het regiment.

De  gezondheid  van  de  soldaat  werd  aangetast  door  ziektes  in  combinatie  met  een
slechte verzorging en te grote arbeidsdruk. De medische zorg was inadequaat, zowel op het
gebied van medische kennis, als de primaire opvang en huisvesting van de zieken. Veel van
de zieken overleden dan ook.

Wie overleefde, had desondanks vaak geen leven in het leger. Huisvesting was slecht en
voedsel  schoot  te  kort,  in  kwaliteit  zowel  als  hoeveelheid.  Soldijbetaling  liep  altijd
achterijk en als er wel wat betaald werd, was dat niet omdat de soldaat er recht op had,
maar eerder vanwege het belang dat de leidinggevenden of het landsbestuur hadden bij het
voorkomen van desertie en het beginnen van nieuwe campagnes.

Eerbewijzen werden gedoseerd verstrekt, veel scheutiger daarentegen werden er straffen
uitgedeeld. Met  afschrikwekkende (lijf)straffen en gevangenzetting sneed de legerleiding
zichzelf  echter  ook  gemakkelijk  in  de  vingers  omdat  de  soldaten  daarna  vaak  weken
ongeschikt waren voor hun dienst.  Ook raakten zij  elk gevoel van eer,  eigenwaarde en
vertrouwen binnen de dienst kwijt. Het evenwicht tussen inzet van de soldaat, dwang en
beloning sloeg in de lijfstraffen zo onbevredigend door, dat van rechtswege steeds werd
gezocht naar andere dan lijfstraffen, maar het was een lastig te temmen exces van de totale
institutie.

Bijvangsten in het onderzoek leverden waardevolle aanvullingen op ons inzicht in het
functioneren  van  de  soldaat.  Zo  ontstonden  paragrafen  over  de  ambulante  militaire
vrijmetselaarsloges,  het  belang  van  de  muziek  bij  het  regiment,  inzicht  in  de
leefomstandigheden van de laatste  militaire  bewoners van fort  Geldersoord,  de malaria
waar de soldaten aan leden in 1808/1809, de Joodse bataljons in 1808 en de plaats die
joden innamen in het regiment. De niet eerder onderzochte brievenboeken van Dirk van
Hogendorp boden nieuwe inzichten in het functioneren van de legermacht van Davout in
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Hamburg 1813/14. 
Misschien wel de belangrijkste bevinding uit  mijn onderzoek is de wijze waarop de

soldaten binnen de totale institutie het werk volhielden, hoe zij telkens gefrustreerd raakten
en er desondanks toch vaak in slaagden boven zichzelf uit te stijgen. Dit boek laat zien dat
de  krijgskunst  bij  het  regiment  jagers/33e  légère,  meer  nog  dan  strategieën,  nieuwe
technologische ontwikkelingen en het keurslijf dat totale instituties eigen is, een bijzonder
sociaal  proces  betrof.  De kwaliteiten  van de  individuele  militair,  zijn  specialisatie,  het
nemen van verantwoordelijkheden en zijn persoonlijke inzet daarbij, bepaalden uiteindelijk
de kracht van het regiment. In die zin is er echt sprake van krijgskunst. Immers, binnen het
regiment floreerden de kunst van samenwerkende gespecialiseerde militairen,  het  besef
van het  belang van de  discipline  en  de  kunst  van  het  overleven onder  onvoorstelbare
omstandigheden.  Geloof  was  daarbij  ook  een  belangrijke  factor:  geloof  in  een  hogere
macht, maar vooral het geloof in de eigen organisatie en het gezamenlijke doel. Hoewel er
veel te veel van deze mannen gevraagd werd, er ziekten heersten zonder dat er adequate
zorg was, er nooit voldoende geld en middelen waren en met de dood voor ogen, konden
zij door de kracht van dit sociale proces nog zó goed functioneren. Wonderbaarlijk.
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Lijst van gebruikte afkortingen

ACL Algemene Commissie van Liquidatie
Adj. Adjudant
AN Archives Nationales de France
ANB Archief Noord-Beveland
B of bn(s) Bataljon(s)
C Compagnie
Cdt Commandant
CMC Cultureel Maçonniek Centrum (Prins Frederik te Den Haag)
CVBA Commissie tot Verevening en Betaling van de Achterstand
DA Drents Archief
Dtb Doop-, trouw en begraaf
EAL Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
FA Frans Archief
GA Groninger Archieven
Gen. Generaal
HCO Historisch Centrum Overijssel
IISG Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
JHM Joods Historisch Museum
Kapt. Kapitein
KB Koninklijke Bibliotheek
KB Koninklijk Besluit
Kol. Kolonel
Korp. Korporaal
KtV Krijgsraad te Velde
(33e) légère (33e) regiment lichte infanterie
de ligne regiment linie-infanterie
Luit. Luitenant
M: Matriculenummer, het nummer van een soldaat uit de stamboeken SHAT 22 

Yc 234-237
MvO Minister van Oorlog
NA Voorafgegaan of gevolgd door een plaatsnaam: Nieuw Archief
NIMH Nederlands Instituut voor Militaire Historie
NL-HaNA Nationaal Archief te 's Gravenhage
NMM Nationaal Militair Museum
OA Voorafgegaan of gevolgd door een plaatsnaam: Oud Archief
Obv Onder bevel van
RAD Rijksarchief Drenthe
RADo Regionaal Archief Dordrecht
RAF Rijksarchief Friesland
RAG Rijksarchief Groningen
RAGe Rijksarchief Gelderland
RAL/EL Regionaal Archief Leiden/Erfgoed Leiden en omstreken
RHCL Rijksarchief Limburg
RAN Regionaal Archief Nijmegen
RANH Rijksarchief Noord-Holland
RAO-HCO Rijksarchief Overijssel
RAR Regionaal Archief Rivierenland
RAU Rijksarchief Utrecht
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RAZ Regionaal Archief Zutphen
RAZH Rijksarchief Zuid-Holland
RHC GA Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven
RJ Regiment jagers
SA Streekarchief
SAA Stadsarchief Amsterdam
SAB Stadsarchief Breda
SAE Streekarchief Epe, Hattem, Heerde
SAH Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg
SALD Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg
SANw-V Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
SD Stadsarchief Deventer
Serg. Sergeant
SHAT Service Historique de l'Armée de Terre
SNOF Streekarchief Noord-Oost Fryslân
SZ Stadsarchief Zutphen
UBU Universiteitsbibliotheek Utrecht
WMS Wetboek Militair Strafrecht
ZA Zeeuws Archief
* Geboren
† Overleden
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Bronnen

De onderzochte bronnen worden onderscheiden naar vier subperiodes: 
– medio 1806 tot de zomer van 1810, tijdens het Koninkrijk Holland;
– medio 1810 tot en met de veldtocht in Rusland in 1812, onder Franse vlag;
– na de veldtocht van 1812 tot in mei 1814, nog steeds onder Franse vlag;
– de periode na mei 1814 toen de Nederlanders, na de opheffing van het regiment,

overgingen naar het leger van soeverein vorst Willem.

De periode medio 1806 tot de zomer van 1810, tijdens het Koninkrijk Holland. 
Deze eerste periode van het regiment kan worden onderzocht aan de hand van Nederlandse
nationale en lokale overheidsarchieven. Op nationaal niveau waren dat:

Het archief van generaal Jean Baptiste Dumonceau (1760-1821), opperbevelhebber van
de landmacht. Zowel zijn uitgaande als bij hem binnengekomen brieven bleken van grote
waarde. De onderwerpen betreffen de situering, de militaire operaties en de grootte van het
regiment, problemen bij het ravitailleren, besluiten over individuele jagers en de krijgsraad.
Ook zijn er externe adviezen te vinden over gezondheidszaken, kleding en financiën.1606

Het archief  van het  ministerie  van Oorlog,  met  inkomende en uitgaande brieven en
stukken over benoemde officieren, verleend verlof, financiën, besluiten van de koning en
orders met betrekking tot verplaatsingen van het regiment of delen daarvan. Met name de
in dit archief aangetroffen stukken van de Raad van Administratie van het 3e regiment
jagers bleken belangrijk. Gedrevenheid van bestuurders of militairen leveren vaak mooie
informatie  over  een  speciaal  onderwerp  op,  zoals  bijvoorbeeld:  een  advies  over
schurftpreventie,  de  vleeskwaliteit  in  het  kamp  bij  Naarden  door  de  hoofdofficier
Brugmans van de Geneeskundige dienst bij de armee, of gedetailleerde beschrijvingen van
luitenant-kolonel Von Baermayer over fort Geldersoord waarover hij door de koning als
commandant  was  benoemd.  Ook  zijn  er  in  dit  archief  briefwisselingen  met  Franse
bevelhebbers en het ministerie van Oorlog te Parijs te vinden.1607

De archieven van de militaire krijgsraad te velde over de periode eind 1806 tot voorjaar
1808 werden doorgenomen om inzicht te krijgen in de door de jagers begane excessen.
Verhoren en verslagen van rechtszaken alsmede rapporten van de Geweldige Provoost, de
uitvoerder van de (lijf-)straffen, geven een goed beeld van de misdragingen, niet alleen
binnen het regiment, maar ook binnen het in Duitsland gelegerde deel van het Nederlands
leger.1608

Het is de eerste keer dat een analyse is gemaakt van een van oorsprong Nederlands
regiment dat onder Franse vlag werd gesteld. Vanuit comparatief perspectief was dat, zoals
door  Ragin  geschetst,  een  handicap,  omdat  voor  een  aantal  items,  zoals  hier  de
inventarisatie  bij  de  krijgsraad  te  velde  in  Duitsland  1806-1808,  weinig  vergelijkend
materiaal voorhanden was. Om de onderzoeksgegevens betreffende het 3e regiment jagers
niet in de lucht te laten hangen moesten de misstanden van de armee in Duitsland in zijn
geheel geïnventariseerd worden.1609

Het  koninklijk  decreet  van  24  juli  1807  bevat  de  opzet  van  de
regimentsadministratie.1610 Deze bestaat niet meer als apart archief, maar aan de hand van

1606 NL-HaNA, 2.21.056,  Dumonceau.
1607 NL-HaNA, 2.01.14.02, ministerie van Oorlog.
1608 NL-HaNA, 2.01.11, Krijgsraad.
1609 Ragin 1981, 57-76.
1610 Koninklijk decreet van den 24 Julij 1807. Houdende Reglement op de monsteringen, administratie, soldij 

en verantwoording der landmagt (Den Haag 1808).
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het decreet en de briefwisselingen van de Raad van Administratie die verspreid werden
aangetroffen in overheidsarchieven op lokaal, provinciaal en rijksniveau, is een goed beeld
te vormen hoe deze administratie werkte. 

Een van de taken van de regimentsadministratie was het bijhouden van het stamboek.
Van  de  periode  1806-1810  zijn  slechts  fragmentarisch  stamboekgegevens  bewaard
betreffende enkele jagers.1611 Een verschil met een Frans stamboek was dat ook het geloof
van een militair stond aangetekend in het Hollands stamboek. 

Op  provinciaal  niveau  werden  briefwisselingen  geraadpleegd  in  rijksarchieven  van
provinciale bestuurders. Daarbij werden doorkomst, plaatsing en kosten van het regiment
veelvuldig genoemd.

Maar  meer  nog dan in  provinciale  rijksarchieven geven archieven op lokaal  niveau
informatie betreffende het regiment. In de plaatsen waar het regiment geweest is, geven
brievenboeken en vergaderingen van het plaatselijk bestuur inzicht in de belasting van een
garnizoen voor een stad en haar burgers. Deze en de financiële spagaat die een garnizoen
voor een stad betekende, zijn terugkerende thema's. Onhygiënische toestanden in en om
kazernes en hospitalen worden beschreven, niet alleen door bestuur en medici maar ook
door klagende burgers. En niet te vergeten veel kleine gegevens over individuele soldaten.  

De tweede periode, medio 1810 tot en met de veldtocht in Rusland 1812. 
Op nationaal niveau werden geraadpleegd in het Nationaal archief:

De archieven van prins-stedehouder Ch.F. Lebrun, hertog van Plaisance, beschrijven in
1810  en  1811  de  opname  van  het  Nederlandse  1e  regiment  jagers  in  het  Franse  33e
regiment  lichte  infanterie.  De  tweewekelijkse  verslagen  van  de  divisiecommandant
François Durutte aan Lebrun geven beknopte informatie over het depot van het regiment te
Groningen en  de  plaatsing  van de  veldbataljons  te  Groningen  en  Oost  Friesland.  Ook
werden gegevens over ziekte bij de divisie aangetroffen en bijzonderheden van militaire
hospitalen  en  over  individuele  jagers  zoals  een  vechtpartij,  desertie,  arrestatie  en
overlijden.  De opbouw en verplaatsing van de veldbataljons naar Duitsland en van het
depot naar Givet zijn uit de verslagen van Durutte goed af te leiden. Afschriften van deze
brieven zijn tevens in het Nationaal Archief van Frankrijk te Parijs te vinden.1612

Tussen  overlijdensaktes  van  militairen  uit  diverse  hospitalen,  vooral  uit  Duitsland,
Polen, Litouwen en Wit-Rusland werden tientallen overlijdensaktes van militairen van het
33e légère aangetroffen.1613 Vergelijking hiervan met het stamboek toont aan dat dit laatste
qua  sterfte  verre  van  volledig  is.  In  aanvulling  hierop  werden  in  het  Stadtarchiv  van
Hamburg  nog  tientallen  overlijdensaktes  gevonden  van  niet-Nederlandse  die  bij  het
regiment dienden, vooral Belgen, Fransen en Oost-Friezen.1614

In provinciale rijksarchieven werden gegevens aangetroffen over de conscriptie zoals
lijsten  met  conscrits,  oproepen,  keuringen  en  verplaatsingen.  Ook  werden  meldingen
aangetroffen van deserteurs en briefwisselingen over deserteurs tussen het militair gezag,
lagere overheden en het betreffende regiment. In het rijksarchief van Gelderland gingen
helaas aan het eind van de Tweede Wereldoorlog grote delen van het Franse archief, onder
andere de meeste conscriptiegegevens verloren.

Op lokaal niveau, in gemeentearchieven van dorpen en steden waar de jagers kortere of
langere tijd verbleven, werd in een aantal gevallen ook onderzoek gedaan. In verslagen van

1611 NL-HaNa, Stamboeken Oorlog voor 1813, inv. nr. 229, stamboek jagers 1806; 2.21.056, Dumonceau, inv.
nr. 23, brieven aan de koning 7, 11, 14-16 en 18 oktober 1806.

1612 NL-HaNA, 2.01.01.08, Prins-Stedehouder.
1613 NL-HaNA, 2.01.15, overlijdensakten militairen 1810-1814, inv. nrs. 147-154.
1614 StaatsArchiv Hamburg, 112 Regierungsorgane unter Französischer Verfassung, inv. nr. 112-3 Maire 

Hamburg 1811-1814 (1815), 10 m., onderverdeeld in 'Zivilstandsregistern', waaronder gegevens over 
militaire dienst, politie, militaire hospitalen, inkwartiering, troepenverzorging en overlijdensaktes.
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vergaderingen van het gemeentebestuur, evenals in uitgaande en inkomende stukken werd
informatie  aangetroffen  over  het  verblijf  van  het  regiment  of  onderdelen  daarvan,
vergelijkbaar  met  de  eerste  periode.  Deze  archieven  beschreven  huisvesting,  medische
zorg, misstanden en conscriptie.  

Diverse Franse archieven werden geraadpleegd: Het Nederlandse jagerregiment werd
oktober 1810 opgenomen in het Franse 33e légère. Te Vincennes worden in de archieven
van de Service Historique de l'Armée de Terre de stamboeken van het 33e légère bewaard.
Met deze stamboeken, vier stuks in totaal, werd toegang verkregen tot gegevens van bijna
8100 onderofficieren en soldaten die bij het regiment dienden van oktober 1810 tot medio
1814.1615 Een  stamboek  is  een  soort  van  dagboek  van  het  regiment,  waarin  processen
beschreven  worden  die  zich  door  de  tijd  heen  voltrekken,  zelfs  van  ver  voordat  het
stamboek begon. Hierdoor kunnen specifiek persoonsgericht militaire activiteiten naar tijd
en locatie beschreven worden waar deze aan de hand van andere bronnen meestal slechts
algemeen en groepsgewijs beschreven kunnen worden.1616

Tevens is een afzonderlijk dossier over het regiment bewaard gebleven.1617 Hierin zijn
samenstellingen van de compagnieën en bataljons in de verschillende perioden van het
regiment te vinden. Deze beginnen in 1808 toen het nog een Frans regiment bestemd voor
de dienst in Spanje was en lopen door tot het einde van de blokkade van Hamburg mei
1814. Daarnaast zijn er gegevens van officieren te vinden, zoals hun bevorderingen en
beoordelingen. De gegevens over de materiële situatie bij het regiment zijn beperkt, zoals
over  geleverde  geweren.  Tenslotte  valt  uit  het  dossier  op  rommelige  kladpapieren  de
financiële afwikkeling te achterhalen nadat het regiment was opgeheven in mei 1814. 

Fragmentarisch verspreid over een groot aantal  archieven van SHAT en de  Archives
Nationales zijn details te vinden over officieren van het regiment en troepensterktes uit de
periode 1810-1813.

Derde periode: na de veldtocht van 1812 tot de opheffing van het regiment in mei 1814. 
De brieven van maarschalk Davout schetsen de organisatie, de route en het tijdpad van de
terugtocht  van  de  overlevenden  van  het  eerste  legerkorps  die  uit  Rusland  wisten  te
ontsnappen. 
Kapitein-adjudant-majoor T.C.C. Veeren beschreef zijn terugtocht in enkele brieven. Het
33e légère verbleef, van het voorjaar van 1811 tot haar opheffing in mei 1814, buiten de
grenzen van de Hollandse departementen van het Franse keizerrijk. Brieven van T.C.C.
Veeren  waren  aanvankelijk  het  eerste  en  enige  aanknopingspunt  voor  aanvullend
onderzoek.1618 Brieven van Napoleon, Eugène de Beauharnais (stiefzoon van Napoleon) en
maarschalk Louis Alexandre Berthier schetsen de militaire acties in het voorjaar en najaar
van 1813 waar ook een half bataljon van het 33e légère aan deelnam.1619

Leggière beschrijft deze militaire acties uitgebreid, maar helaas laat hij de taak van de
troepen  van  maarschalk  Victor,  waar  het  33e  légère onder  viel,  onderbelicht.  Niet
verwonderlijk want zelfs Napoleon mopperde dat hij soms dagen niet wist waar de troepen
van Victor verbleven en wat zij deden.1620 Evenals in Nederland bevatten lokale archieven
in Duitsland een keur aan gegevens uit  deze periode,  zoals  te Erfurt  waar uit  Rusland

1615 SHAT, 22Yc, inv. nrs. 234 tot en met 237.
1616 Zoals bijvoorbeeld uitgewerkt in: Berndt 1897. 
1617 SHAT, Xb 622.
1618 NL-HaNA, 2.21.239, archief Veeren 1682-1954, inv. nr. 15. Brieven Theodorus Coenradus Casparus 

Veeren. 
1619 Hun werken, maar ook memoires en brievenboeken van andere bevelhebbers, zijn zowel via de digitale 

bibliotheek Gallica, onderdeel van de Bibliothèque Nationale de France, evenals via digitaliserings- 
projecten als Google books of het Gutenberg project in te zien en te downloaden.

1620 Leggiere 2002.
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terugkerende soldaten werden opgevangen en in het voorjaar van 1813 de opbouw van een
nieuw Frans leger plaatsvond. Het gemeentearchief van Bad Berka, een plaats nabij Erfurt
waar de Nederlandse soldaten werden opgevangen, heeft in enkele publicaties de gevolgen
voor dat stadje beschreven.1621

Tijdens de wapenstilstand tussen Franse en geallieerde troepen begin juni 1813, werd
het 33e légère te Hamburg opnieuw gevormd tot een regiment van vier bataljons plus een
depot. Brieven van Napoleon en maarschalk Davout en het dossier SHAT Xb 622 schetsen
het verloop van die opbouw. Veeren beschrijft details van het verblijf van zijn bataljon te
Ritzebüttel en Haarburg. De kopiebrievenboeken van de Nederlandse gouverneur Dirk van
Hogendorp en memoires van bewoners van Hamburg zijn van groot belang voor de situatie
in en om Hamburg tijdens de blokkade door geallieerde troepen.1622 Thiebault beschreef de
mars  richting Berlijn vanuit  Hamburg.1623 Henke deed voortreffelijk onderzoek naar  de
verdediging van Hamburg.1624 In tien strekkende meter archief in het Stadtarchiv Hamburg
zijn  de  inkwartiering,  de  militaire  hospitalen,  financiën  en  andere  militaire  zaken
betreffende de Franse bezetting van Hamburg in 1813 en 1814 bewaard. Vooral interessant
zijn de bewaarde overlijdensaktes.1625

Veeren  geeft  in  zijn  brieven  uitsluitend  in  algemene  termen  aan  dat  het  verblijf  te
Hamburg  een  moeilijke  tijd  was,  moeilijkheden  die  hij  eenmaal  thuis  mondeling  zou
toelichten.  Gelukkig  beschrijft  adjudant  Stephenson  in  zijn  dagboek  in  een  keur  aan
anekdotes waarom het in Hamburg zo moeilijk was voor de Nederlandse militairen.1626

Te  Maastricht  werd  eind  1813  een  6e  bataljon  voor  het  regiment  opgericht.
Reconstructie  van  dit  bataljon  was  mogelijk  dankzij  het  dossier  SHAT  Xb  622  in
combinatie met het onderzoek door Von Geusau.1627 Een detachement onderofficieren bleef
steken te Deventer en maakte daar de bezetting mee. Enkele memoires en beschrijvingen
van die bezetting geven hier een algemeen beeld van. Het stamboek van het regiment geeft
aan dat een aantal van deze onderofficieren tijdens de bezetting actief is ingezet en ook in
hogere rangen werd benoemd. Of een detachement van het 33e légère de bezetting van de
vesting Saarlouis heeft meegemaakt kan na onderzoek niet worden aangetoond, al lijkt dit
erg onwaarschijnlijk. Inzicht in de overgang van militairen van het voormalig 33e légère
naar  het  leger  van  soeverein  vorst  Willem  werd  verkregen  door  stamboeken  in  het
Nationaal  Archief.  Zij  bieden  overzichten  van  militairen  die  aan  de  slag  bij  Waterloo
deelnamen. Ook Stephenson beschrijft deze overgang.1628

In toenemende mate zijn de afgelopen jaren kranten, boeken en tijdschriften digitaal
toegankelijk  gemaakt.  Hoewel  zoekmogelijkheden binnen  deze  big  data nog verbeterd
kunnen worden, blijken historische kranten belangrijke bronnen te zijn. Het verhaal van de
jagers zou deels al te vertellen zijn geweest wanneer uitsluitend kranten als bronnen waren
gebruikt.  De vele  militaire  acties  gedurende de Franse tijd  kregen – zij  het  met  enige
vertraging – veel aandacht in diverse kranten: Situaties in kampen zoals te Zeist en bij
Naarden, door steden trekkende troepen, waaronder jagers, details van veldtochten zoals in
1806/1807  te  Duitsland,  de  terugkeer  in  Nederland  in  maart  1808,  de  inname  van de
Kleefse enclaves, de inname van fort Bath 1809, schermutselingen met de Engelsen, maar
ook samenstellingen van het regiment, benoemingen en bevorderingen van officieren en
gedeserteerde  soldaten  zijn  hierin  te  vinden,  afgezien  nog  van  parades  in  steden  en

1621 Häfner 2006, 2: 7-9; 2007, 3: 4-6; Kaiser 2002; Kaiser 2007.
1622 Corr. Davout 1813 IV; Van Hogendorp 1813, 1814; 41 anonieme brieven 1814; Hönert 1908. 
1623 Calmettes 1895, deel V (1813-1820).
1624 Henke 1911.
1625 Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg, 112-3 Mairie Hamburg. 1811-1814 (1815).
1626 Veeren NL-HaNl 2.21.039, inv. nr. 15; Veeren 1939.
1627 Von Geusau 1900.
1628 Stephenson 1825, II, 18-23.
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bijzondere daden zoals hulp van soldaten tijdens rampen. Na 1813 werden de namen van
uit krijgsgevangenschap terugkerende soldaten soms genoemd.
Officieren  werden  verder  vermeld  in  publicaties  die  de  burgerlijke  stand  betreffen,
ondertrouw, huwelijk, overlijdens van partners en geboortes van kinderen.
Zo zijn kranten een welkome aanvullende bron voor details van het regiment jagers, waar
stamboeken, dtb/burgerlijke stand en andere bronnen in deze periodes manco's vertonen.1629

De periode ná 1814. Nadat er internationale afspraken met Frankrijk waren gemaakt over
achterstallige betalingen en herstelbetalingen, werden er in het kader van 'Liquidatie van
den Franschen achterstand' tussen 1821 en 1826 vereveningslijsten gepubliceerd in kranten
van  personen  en  instellingen/besturen  die  recht  hadden  op  (gedeeltelijke)  soldij  en
vergoedingen. Zo werden ook een aantal uit Rusland teruggekeerde militairen van het 33e
légère opgeroepen om zich te melden bij de commissie die deze betalingen afhandelde.1630

Tussen 1819 en 1870 keerde het Fonds tot aanmoediging van de gewapende dienst in
de Nederlanden gelden uit aan militairen die 'verminkt' waren geraakt in oorlogen vóór
1813. De besluiten van het fonds beschrijven op een vergelijkbare maar wel soberder wijze
als een stamboek, de soldaat, diens verwonding en zijn beperkingen. Deze zijn een unieke
bron voor historici om Nederlandse soldaten in Rusland te bestuderen te meer daar Franse
historici niet over zo'n bron beschikken. Eén soldaat van het 33e légère bleek recht op een
toelage te hebben: karabinier Rikkert Rieksen die tot zijn dood een bijlage kreeg wegens
een sabelhouw over zijn rechterarm die hij tijdens de Russische veldtocht had opgedaan.1631

Vanaf 1811 hielden gemeentebesturen lijsten bij van mannen die onder de dienstplicht
vielen. Afschriften van deze lijsten werden verzameld in provinciale archieven.

Diplomatiek overleg tussen Nederlandse en Russische overheden leidde november 1814
tot een inventarisatie van wie nog niet was teruggekeerd en van wie vermoed of gehoopt
werd dat zij in krijgsgevangenschap verbleven in Rusland. Elke gemeente stelde zijn eigen
lijst  vermisten  op.  Deze  gegevens  werden landelijk  verzameld  en  uitgewisseld  met  de
Russische overheden om te trachten deze mannen alsnog te achterhalen, of tenminste iets
meer omtrent de reden van hun vermissing te weten te komen.1632 Was duidelijk dat een
soldaat overleden was dan werd dit in de gemeentelijke overlijdensregisters bijgeschreven.
In feite kwamen er nauwelijks nog terug. Enkelen bleven wonen in Rusland waar een grote
behoefte was aan mannen die een ambacht beheersten.1633

In enkele notariële en rechterlijke archieven (Rechtbank van eerste aanleg, niet militaire
rechtspraak  betreffende)  werden  over  vijf  militairen  gegevens  gevonden.  Het  betrof
verklaringen omtrent het overlijden van twee van hen.

Een aantal digitale bestanden van dit onderzoek zullen te zijner tijd te raadplegen zijn via
de site van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

1629 Bij Delpher geeft de zoekterm ´regiment jagers´ voor de periode zomer 1806-zomer 1810 al ruim 620 
hits. De zoekterm 'is gedeserteerd' geeft 188 krantennummers. 

1630 Landheer 2009, 257-277; Landheer 2012, 189-230.
1631 GA Amsterdam, toegang 355, archief Fonds 1815, inv. nrs. 1-56, 125-180, 749-751.
1632 Als deze lijsten bewaard zijn gebleven, liggen ze waarschijnlijk in het Nationaal Archief. Ondanks mijn 

inspanningen heb ik ze echter niet weten te achterhalen.
1633 Naamlijst militairen 1820.
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Geraadpleegde archieven en verzamelingen

N E D E R L A N D

Nationaal Archief – Den Haag (NL-HaNA)

Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1795-1813 (2.01.12) 
Ministerie van Oorlog, 1806-1810 (1813) (2.01.14.01, 2.01.14.02) 
Prins-Stedehouder 1810-1813 (2.01.01.08)
Ministerie van Financiën 1813-1830 (2.08.01.01)
Ministerie van Oorlog (2015) (2.13.01)
Hooge Militaire Vierschaar, (1799) (2.01.11) 1806-1811, Permanente krijgsraad te Velde, 

1806-1809
Officieren 1793-1813 (2.01.14.08) 
Stamboeken onderofficieren en minderen (2.01.37)
Stamboeken Oorlog vóór 1813, stamboek 3e regiment jagers 1807-1810 (2.01.15)

Ranglijst van officieren opgemaakt te Heinkenszand 12 juli 1808 
Inventaris van de archieven van enige officieren van de Franse, Bataafse en Koninklijke 

Hollandse Armee, 1793-1813 (2.01.14.08)
Archief Opper Consistorie der Hollandsche-Hoogduitsche Israëlitische Gemeenten

(AOC) (2.07.01.14) inventarisnummer 13, brief van 19 november 1810 
Collectie Dumonceau, 1806-1810 (2.21.056)
Archief familie Veeren 1682-1954 (2.21.239) inventarisnummer 15, brieven Theodorus 

Coenradus Casparus Veeren
Archief familie van Hogendorp (2.21.006.49)
Archief Immink-Ninaber (2.21.422) inventarisnummer 47, Familie Immink-Ninaber. 

Ninaber, Joan Derk, Brieven, uittreksels, parafernalia.

Rijksarchief Drenthe – Assen (RAD)
Departementaal bestuur 1810-1813 (0001)
Collectie diversen (0294) aanvulling nr. 450, brieven van Roelof Nijsing Renting 

ingekomen bij Willem Nijsingh te Erm 1811, 1812.

Rijksarchief Friesland – Leeuwarden (RAF)
Tresoar 1810-1814 (8) 

Rijksarchief Gelderland – Arnhem (RAGe)
Departementaal bestuur, Archieven Bataafs-Franse Tijd (0016 en 2000)
Archief van de vrijmetselaarsloge 'De Geldersche Broederschap' (3024)

Rijksarchief Groningen – Groningen (RAG)
Departementaal bestuur, 1810-1813 (3 en RF 1810.5)

Rijksarchief Limburg – Maastricht (RHCL)
Frans Archief, inventarisnummer 526, conscriptie
Particuliere Archieven, inventarisnummer 1511, brief Peter van Melick, afschrift 1811

Rijksarchief Noord-Holland – Haarlem (RANH)
Departementaal bestuur, 1808-1812 (14, 16)
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Krijgsraden en auditeurs militair in het Eerste en Tweede Militaire Arrondissement, (1798) 
1806-1813 (1830) (60)

Rijksarchief Overijssel – Zwolle (RAO-HCO)
Departementaal bestuur 1810, 1811, 1812 (0020)
Verbalen Prefecture 1811 (0020.1, 0023)

Rijksarchief Utrecht – Utrecht (RAU)
Afbeeldingen Kamp Zeist (233)

Rijksarchief Zeeland – Middelburg (RAZe))
Departementaal bestuur (5)

Rijksarchief Zuid-Holland (Derde Afdeling NA) – Den Haag (RAZH)
Krijgsraden voor 1813 te Brielle, Delft, Den Haag, Hellevoetssluis, Rotterdam (1680) 

1806-1808 (3.3.07)

Amsterdam, Stadsarchief (SAA)
Fonds 1815 (31048) (355)  inventarisnummers 749-751, register houdende opgave van 

verminkte deelgerechtigden uit vroegere oorlogen, 749 (nrs. 1-195), 750 (nrs. 196-390) 
en 751 (nrs. 391-578)

Arnemuiden, Zeeuws Archief (ZA)
Ingekomen Stukken 1806 – 1810, de Gedeputeerden van het Departementaal bestuur van 

Zeeland aan het Gemeente Bestuur van Arnemuiden (1200) inventarisnummers 56-59

Breda, Stadsarchief (SAB)
Notulen gemeentebestuur v.a. 1806 (ARC001)  inventarisnummer 107 e.v.
Transport en logieskosten Franse en Hollandse troepen 1803-1809 (ARC001) 

inventarisnummer 2449

Coevorden, Drents Archief, Assen (DA)
Brieven legering en huisvesting 1806-1811, reglementen inkwartiering bij burgers (0116) 

inventarisnummer 919

Culemborg, Regionaal Archief Rivierenland (RAR)
Gemeente Archief Culemborg (0370) Heren en graven van Culemborg, de geweerfabriek te

Culemborg, inventarisnummer 1.2.2.1.1.2.2.4 

Deventer, Stadsarchief (SD)
Stad Deventer, periode Franse tijd (ID 0692)
Inventarisnummer 10a/11a brieven landdrost 
Inventarnummer 19 en 20 notulen magistraat 1806-1808,
Inventarisnummer 27 notulen burgemeester en wethouders, copieën uitgaande stukken 03-

02-1808 t/m 31-08-1808, inclusief het archief van het Geertruiden Gasthuis en het 
hospitaal aan de Molenstraat 

Inventarisnummer 34 notulen burgemeester en wethouders, ingaande en uitgaande stukken 
en bijlagen 03-02-1808 t/m 11-01-1809

Inventarisnummers 50 en 51 brieven aan het stedelijk bestuur 
Gazette 1812 – Staatkundig Dagblad van het Departement der monden van den Yssel

366



Doesburg, Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg (SALD)
Burgemeester en wethouders en brievenboeken in- en uitgaande stukken 1806-1810 (48) 

OA, inventarisnummers 365 I, 365 II 366 I-III, 373
Verbouwing Klooster-Kazerne (50) NA, inventarisnummer 2710
Kazernering en kosten militairen 1806-1811, 1810-1817 Stukken Commissie Kazernering 

(50) NA, inventarisnummers 1872, 2081, 2082
Administratie kosten kazernering (50) NA, inventarisnummers 2085, 2086

Dordrecht, Regionaal Archief Dordrecht (RADo) 
Gemeentebestuur Dordrecht 1813-1851 (5) kladnotulen van de vergaderingen van het 

tussenbestuur en de gemeenteraad 21 november 1813 – 15 december 1814, hieruit 
notulen burgemeester en wethouders 9, 11 februari 1814, inventarisnummers 10

Uitgaande stukken, bekendmaking 28 nov. 1814; 
Uitgaande stukken/ Bekendmakingen 1814, inventarisnummer 252 
Ingekomen brieven bij en minuten van uitgegane brieven brieven van de burgemeester 

1814 – 1816, inventarisnummer 343A 
Stukken betreffende militaire zaken 1814 – 1819, inventarisnummer 344.

Ermelo, Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (SANw-V)
Gemeentebestuur Ermelo (locatie Nunspeet): Brievenboeken 1812 – 1817 (4001) 

inventarisnummer 52, 53

Goes, Zeeuws Archief (ZA)
Archief familie Schorer (157) inventaris 187a en 202, dagboek J.H. Schorer
Minuten van resolutien burgemeester en raden, minicipal van de stad 1809, 1810 (1) 

inventarisnummers 169, 170
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken (1) 1809, 1810, inventarisnummers 429-431
Rekeningen Gasthuis (1) 1809, 1810, inventarisnummer 2933
Leveringen en verrichte diensten aan Franse, Engelse en Hollandse troepen 1795-1814 (1)

inventarisnummer 3314

Wolfaartsdijk (Wolphaartsdijk), Zeeuws Archief, locatie Goes (ZA)
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken Schout en Schepenen 1797-1810 (015) 

Goese inventaris 15; (55) geen inventarisnummer
Ingekomen circulaires bij het gemeentebestuur (13) Goese inventarisnummer 15
Notulen vergaderingen, afschriften uitgegane brieven Maire en Conseil municipal 1810-

1813 (015) Goese inventarisnummer 15

Groningen, Groninger Archieven (GA)
Burgemeester en wethouders, 1808-1810 (1605) zonder inventarisnummer
Maire, 1811-1813 (1605) inventarisnummers 127, 12574, 12576-12581
Archieven Krijgsgerecht en krijgsraad 1651-1811 (136) inventarisnummer 21 vonnissen
Plaatsingslijst archief Krijgsraad en auditeur-militair, inventarisnummer 147
Commissie (hoofddirectie) militaire inkwartiering (1354) inventarissen 1, 4, 15, 16; 
inventarisnummer 19 lijsten van uitgetrokken militairen naar Delfzijl en Coevorden 1813 
Openbare orde en veiligheid: RF 1810.5 brieven; 

Heerde/ Veessen, Streekarchief Epe, Hattem, Heerde, locatie Epe (SAE)
(1.110) Brievenboeken 1816-1832
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Huissen (Gemeente Lingewaard), Regionaal Archief Nijmegen (RAN)
(1283) inventarisnummer 1.3 OA Huissen 1808

's Heerenberg, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (EAL), locatie Doetinchem
Gemeentebestuur 1830-1863 (0159) inventarisnummers 4 t/m 9
Brieven inkomende en uitgaande stukken 1830-1863 (0159) inventarisnummers uitgaande 

stukken 248 t/m 275, inventarisnummers inkomende stukken 345 t/m 378

Leiden, Regionaal Archief Leiden/ Erfgoed Leiden en omstreken (RAL/EL)
Stadsarchief Leiden (0501A) Minuten van declaratien militaire transporten en kazernering 

1806-1820, inventarisnummer 2797; burgerlijke stand, overlijden, inventarisnummer 
7425

Fonds 1815 (0063) inventarisnummers ingekomen stukken 13-57, inventarisnummers 
rekeningen 70-77 

Noord-Beveland, Archief Noord-Beveland, locatie Wissenkerke (ANB)
Kortgene (Cortgeen). Inkomende en uitgaande stukken gemeentebestuur 1809, 1810, 

geen inventaris

Veere, Zeeuws Archief, locatie Middelburg (ZA)
Ingekomen stukken 1809 (2000) inventarisnummers 266 t/m 268
Afschriften van stukken 1809-1810 (2000) inventarisnummer 162
Minuten notulen gemeenteraad 1809-1810 (2000) inventarisnummer 148, 149
Rechterlijk archief 1809-1810 (2000) 

Zevenaar, Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg (SLD)
Oud archief Zevenaar en Liemers, inkomende en uitgaande brieven Rigter/ Magistraat 

(2033) 1806-1816, geen inventarisnummer
Stukken betreffende de in bezit name door het Koninkrijk Holland van de steden Zevenaar 

en Huissen en de ambten Lymers en Huissen 1808 (2033) inventarisnummer 64
Militaire zaken 1806-1816 (2033) inventarisnummers 1174, 1175, inkwartieringen 

1808/1816; inventarisnummer 128.II, stukken over deserteurs voor 1816; 
inventarisnummer 131, vermiste en overleden militairen 1813-1815

Zuid-Beveland, 
Zie onder Goes

Zutphen, Regionaal Archief Zutphen (SZ)
Archief gemeentebestuur (OA 001) inventaris 73, verbalen burgemeester 1807 en 1809
Ingekomen Stukken 1807 en1808 (OA 001) inventarisnummer 490
Burgemeester en Maire 1810-1815 (OA 001) inventarisnummers 75-77, 135, 493-497a
DTB (403) inventarisnummer 1895, register gestorvenen en begraven lijken 1805-1811

Zwolle, Historisch Centrum Overijssel (HCO)
Stadsbestuur Zwolle (0700) verbalen burgemeester, niet geinventariseerd 
Verbalen Maire, niet geïnventariseerd
Ingekomen stukken 1808-1813 inventarisnummers 297-299
Zwolse Courant 1810-1811 (1376.1) inventarisnummers 8-13
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C o l l e c t i e s   –   V e r z a m e l i n g e n:

Universiteitsbibliotheek Utrecht (UBU)
Collectie oude handschriften (Keetelldagboek) (1298)

Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH)
Document (1 A4) met code van de Sectie Krijgsgeschiedenis nummer 45/1
Dagboeken John Irish' Stephenson, 2 delen, periode 1788-1825
Losse stukken (57) inventarisnummer 4986, 'Eenvoudig verhaal van de merkwaardigste 

ontmoetingen van P. Balkenende als soldaat onder de Franschen naar Duitschland. In 
den jare 1813 en 1814 

Familiearchief Irish' Stephenson – particulier beheer
Brievenboeken, dagboeken en losse stukken van John en Michiel Irish' Stephenson 

en Elize Chassé-Irish'. Geen inventaris
Irish' Stephenson, John, Dagboeken 1788-1825 (s.l. 1825), 2 delen
Irish' Stephenson, John, Brievenboeken 1830 – 1859 (met dagboekfragmenten), 7 delen
Irish´ Stephenson, Michiel, portefeuille
Chassé-Irish', Elize, Brievenboeken 1820-1822, 1824-1827, 2 delen.
Chassé-Irish', Elize, Vriendenboek 1806-1815. 

Cultureel Maçonniek Centrum Prins Frederik, Den Haag
Orde archief, omslag 2406-19 Militaire Ambulante Loge 'Les Élèves de Mars', brief J.W.D.

Cailliou 18 maart 1816, behorende bij brief T.C.C. Veeren van 1 maart 1816.
Kaartenbakken, 60.000 geregistreerde vrijmetselaars
Bibliotheek – Diverse literatuur

D U I T S L A N D

Hamburg
Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg (SAH).  

112 Regierunsorgane unter Französischer Verfassung.
112-1 Gouverneur von Hamburg.

Na de herinname van Hamburg door de Fransen op 30 mei 1813 werd de stad tot vesting
verklaard. De gouverneur, generaal graaf Dirk van Hogendorp, was in functie van 22 juni
tot zijn terugtreden op 13 december 1813. De ambtsperiode is gekenmerkt door conflicten
met de maarschalk Davout. 

Van zijn archief, dat voor het grootste deel bij de stadsbrand van 1842 verloren ging,
zijn twee boeken met kopiën van brieven bewaard gebleven en een register betreffende
krijgsgevangenen in Hamburg. 

112-2  Unterpräfektur  Hamburg.  Dit  bestand  omvat  geschriften  handelend  over
belastingen,  vestingwerk  en  proviandering  van  de  vesting  alsmede  een  briefjournaal.
Overwegend in Frans gesteld.

112-3  Mairie  Hamburg.  1811-1814  (1815),  10  m.,  verdeeld  in  'zivilstandsregistern',
Requisitionsleistungen  der  Stadtbewohner,  Büchern  der  Kommunalkasse.  Onder  andere
akten  met  betrekking tot  militaire  dienst,  politie,  militaire  hospitalen,  overlijdensakten,
inkwartiering en troepenverzorging. Deels in Frans, deels in Duits.
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F R A N K R I J K

Archives Nationales -Paris (AN)
1.Secrétaire d'Etat Impériale (AFIv) Archieves du Cabinet de Louis Bonaparte

1734. Correspondance de ministre de la guerre, 1806
1735. Idem, 1807-1808
1736. Idem, 1809-1810
1774. Situations des armées Françaises en Hollande, 1806, 1810

Service Historique de l'Armée de Terre te Vincennes (SHAT)
Ministère de la guerre, Armées de France (Xp)

20Yc. Registre-Matricule 33ême Régiment d'Infanterie Légère
40. Hollande, documens généraux, 1806-1810
41. Hollande, documens généraux, 1806-1810

Catalogue général des manuscrits des Bibliothèques Publiques de France, Archieves de la 
Guerre (MR) Hollande

Xb 622 – Stukken betreffende het 33e regiment lichte infanterie
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Literatuur

Zonder auteurvermelding

41 Anonieme brieven zonder data, Hamburgs ausserordentliche Begebenheiten und 
Schicksale in den Jahren 1813 und 1814 während der ersten Besitznahme durch den 
General Tettenborn bis zum allgemeinen Frieden (Hamburg 1814).

Bestuursalmanak voor het bezette Nederlandsche gebied 1807, deel I.
Centraal Bureau voor Statistiek, Standaard Beroepen Classificatie (editie 2010). Tabel 1 – 

hoofdrichtingen en richtingen, tabel 2 – werksoorten.
Crimineel wetboek (31 december 1808).
Etat des Fournitures en Impressiona faites à […] Par Cordier, Imprimeur-Libraire de la 

Garde Impériale, à Paris, rues et maison des Matburina Saint-Jaques, No. 10. 
Circulaire du 21 septembre 1811.

'Instructie voor den Commissaris-Rapporteur bij de Krijgsraden te Velde der Hollandsche 
Armée', in: Journaal militaire (1807) 54.

Journaal militair, bevattende de decreeten, besluiten en ordres, der landmagt van het 
Koninkrijk Holland betreffende (1809) Eerste deel.

Koninklijk decreet van den 24 Julij 1807. Houdende Reglement op de monsteringen, 
administratie, soldij en verantwoording der landmagt (Den Haag 1808).

'Légion d'honneur', in: Tulard, J. (ed.), Dictionnaire Napoléon II (Parijs 1987) 177-184.
Le Moniteur Westphalien: Gazette officiele (1813) 684.
Naamlijst van tweeduizend overledene en gesneuvelde militairen, benevens van een aantal 

nog in leven zijnde, welke in de gouvernementen Livonië, Saratoff, Witterpsk en Smolensk, 
in Rusland, na de laatste veldtogten, hun verblijf houden, allen geboortig in het Koningrijk
der Nederlanden (Amsterdam 1820).

Op de plaats rust! Militaire bronnen in en over Zutphen (s.l. 2000).
Recueil de décrets, ordonnances, traités de paix, manifestes, proclamations, discours, etc. etc.

de Napoléon Bonaparte et des membres du Gouvernement Francais 1813/ 1814 (1815) V.
Registre d'ordres du maréchal Berthier pendant la campagne de 1813 (Parijs 1909).
Reglement van de byzondere exercitie der corpsen ligte infanterie of jagers, in zoo verre 

derzelver dienst met die der andere infanterie differeert. ('s-Gravenhage 1796).
Het Reglement ter executie van 's Konings Decreet, van den 4den Januarij 1809, No. 5, 

houdende bepalingen omtrent het huisvesten en voeden der Troepen, wanneer dezelve zich 
binnen het Rijk op marsch bevinden, zoals vastgesteld door de minister van Oorlog dd 16 
januari 1809, waarin is opgenomen het Reglement op de Kasernering dd 11 juli 1807.

Règlement sur la solde, 25 germinal  an XIII; Instructies van het Franse ministerie van 
Oorlog dd 12 Fructidor an XIII; (23 september 1805) 225 artikelen, waaruit: Instruction 
pour les payeurs des divisiones militaires et des armées à partir du 1er septembre 1805.

Reise eines Gesunden in die Seebäder Swinemünde, Putbus und Doberan: Reisebeschreibung
aus dem Jahre 1822. Reisestationen zB: Frankfurt a.d. Oder, Rostock, Doberan, Güstrow, 
Neuruppin (Berlijn 1823) 30-37, verslag Stettin van 27 juni 1822. 

Revue d' Histoire rédigée à l'état-major de l'armée, section historique. (Parijs 1912) nr. 137.
Staatsblad 96 (1854), handelend over het reduceren van lijfstraffen bij de marine.
'Über die Vertheidigung und Kapitulation der Festung Hameln im November 1806', in: Neue 

Feuerbrände zum brennen und leuchten 17 (1808) 42-81. 
U.S., Departement of labor, Occupational noise exposure limits, standaard nummer 

1910.95(a) en 1910.95(b)2 (1987, 1991).
Uittrekzel ten behoeve van de conscrits uit de algemeene instructie betreklyk de conscriptie. 

Regten en pligten van de conscrits en van hunne familie (Parijs 1812).
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Verein Deutsche Ingenieure (VDI), Beurteilung der Einwirkung mechanischer Schwingungen
auf dem Menschen. Schwingungseinwirkung auf den menschlichen Körper, VDI 2057 
(Mei 1981).

Verzameling van wetten van zijne majesteit den koning van Holland, mitsgaders publicatien, 
decreten, besluiten, en notificatien van hoogstdeszelfs ministers (Amsterdam 1810) deel 7.

Voorschriften betreffende de administratie bij de korpsen van de armée in het algemeen, en in
het bijzonder ten opzigte van de verzameling der administratie van de bataillons tot iedere 
afdeeling infanterie behoorende. Kledingvoorschriften voor de musici, besluit 27 mei 1816
nr. 24 ('s Gravenhage, Amsterdam 1816).

Nederlandsche staatscourant van 4 juli 1814, 3 februari 1820, 3 oktober 1821, 7 en 8 
november 1822, 1 en 7 augustus 1823, 31 december 1824, 7 november 1826, 14 
februari 1827 - Vereveningslijsten betreffende Liquidatie van den Franschen 
achterstand.
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Translator. Op die vertalingen zijn toepasselijke verbeteringen in het Nederlands 
aangebracht. De artikelen werden gedownload van http://adjudant.ru/captive/index.htm in 
2012, alwaar ze in 2019 nog steeds te raadplegen waren.

Literatuur betreffende groepen krijgsgevangenen in een bepaalde regio:

Belousov, S.V., 'Begeleiden van krijgsgevangenen van het leger van Napoleon in de Volga 
regio', in: Vestnik Samara State University. Humanitaire serie 4 (s.l. 2005) 80-86.

Belousov, S.V., 'Krijgsgevangenen van het leger van Napoleon in de provincie Penza/ 'My 
little Homeland', in: Proceedings van de International Scientific Conference 2 (10 
november 2004) (Penza 2005) 201-215.

Belousov, S.V., 'Krijgsgevangenen van het leger van Napoleon in de Volga regio: locatie, 
inhoud, relaties met de lokale bevolking', in: Bulletin van de Samara State University. 
Humanitaire serie 1 (s.l. 2006) 48-55.

Khomchenko, S.N., 'Gevangenen in het leger van Napoleon in de provincie van Kazan 
1812-1814', in: Proceedings van de Tweede Internationale Wetenschappelijke 
Conferentie (Mozhaisk 2008) 293-306.

Khomchenko, S.N., 'Krijgsgevangenen van het leger van Napoleon in Astrakhan provincie 
in 1812-1814', in: De oorlog van 1812. Bronnen. Gedenktekens. Het probleem. 
Werkzaamheden van de XIV All-Russische wetenschappelijke conferentie (s.l. 2007) 
166-175.

Khomchenko, S.N., 'Krijgsgevangenen van het leger van Napoleon in de provincie 
Orenburg', in: De oorlog van 1812. Bronnen. Gedenktekens. Het probleem. 
Werkzaamheden van de XV Internationale wetenschappelijke conferentie (Mozhaisk 
2009) 360-386.

Khomchenko, S.N., 'Krijgsgevangenen van het leger van Napoleon in Simbirsk in 1812-
1814', in: Proceedings van Samara Academie van Wetenschappen. Speciale kwestie van 
de actuele problemen van de geschiedenis en archeologie (Samara 2006) 7-11.

Khomchenko, S.N., 'Krijgsgevangenen van het leger van Napoleon in de regio Nizhny 
Novgorod in 1812-1814', in: De oorlog van 1812 en de Russische provincie in de 
gebeurtenissen van het menselijk lot en museale collecties. Het verzamelen van 
materialen van de XIV All-Russische wetenschappelijke conferentie (Maloyaroslawets 
2006) 190-209.

Khomchenko, S.N., 'De provincie Simbirsk in de memoires van soldaten gevangen 
genomen van het leger van Napoleon 1812-1814', in: Science Almanak. Verzamelde 
artikelen III. T II (Samara 2007) 40-50.

Milovidov B.P., 'Krijgsgevangenen in de provincie Pskov laat 1812 – begin 1813', in: Het 
tijdperk van 1812. De studie. Bronnen. De geschiedschrijving. VIII. Proceedings van de
National History Museum. 181 (s.l. 2009) 197-221.

Milovidov, B.P., 'Krijgsgevangenen van de Grande Armée in de Tambov provincie in 1812-
1814', in: Oorlog van 1812 en de Russische provincie: Gebeurtenissen, mensen, 
gedenktekens (Maloyaroslavets 2004) 176-191.

Milovidov, B.P., 'Krijgsgevangenen in de provincie Yaroslavl in 1812-1814', in: De oorlog 
van 1812 en de Russische provincie: Gebeurtenissen. Mensen. Gedenktekens
(Maloyaroslavets 2003) 142-152.

Milovidov, B.P., 'Krijgsgevangenen van het leger van Napoleon in de provincie Pskov in 
juli-oktober 1812', in: Studie van de geschiedenis van de oorlog van 1812 (Saratov 
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2002) 207-216.
Milovidov, B.P., 'Poolse krijgsgevangenen in Siberië in 1813-1814', in: De oorlog van 

1812. Bronnen. Gedenktekens. Het probleem (Mozhaisk 2009) 325-359.
Milovidov, B.P., Khomchenko, S.N., 'Krijgsgevangenen van het leger van Napoleon in de 

regio Penza 1812-1814', in: De oorlog van 1812. Bronnen. Gedenktekens. Het 
probleem. Werkzaamheden van XIII All-Russische wetenschappelijke conferentie 
(s.l. 2006) 261-288.

Khomchenko, S.N., 'Poolse krijgsgevangenen in de provincie Astrakan in de jaren 1812-
1815', in: De oorlog van 1812. Bronnen. Gedenktekens. Het probleem. Werkzaamheden 
van XIII All-Russische wetenschappelijke conferentie (s.l. 2006) 306-313.

Speciale studies:

Bessonov, V.A., 'Het aantal gevangenen van de oorlog in 1812 in Rusland', in: De oorlog 
van 1812. Bronnen. Gedenktekens. Problemen. Proceedings van de Xe All-Russische 
wetenschappelijke conferentie (s.l. 2002) 18-38.

Bessonov, V.A., 'Inhoud van de oorlog Grande Armée van 1813-1814', in: De oorlog van 
1812. Bronnen. Gedenktekens. Problemen. Proceedings van de Xe All-Russische 
wetenschappelijke conferentie (s.l. 2000) 11-29.

Bessonov, V.A., 'Reglementaire documenten naar de inhoud van krijgsgevangenen in het 
Russische rijk in 1812', in: De oorlog van 1812. Bronnen. Gedenktekens. Problemen. 
Proceedings van de VIIe All-Russische wetenschappelijke conferentie 
(Borodino 1999) 12-23.

Bessonov, V.A., 'Verliezen van de Grande Armée tijdens de oorlog', in: De oorlog van 
1812. Bronnen. Gedenktekens. Problemen. Proceedings van VIe All-Russische 
wetenschappelijke conferentie (Borodino 1998) 11-23.

Bessonov, V.A., Milovidov, B.P., Poolse krijgsgevangenen van de Grande Armée in 
Rusland in 1812-1814', in: De oorlog van 1812. Bronnen. Gedenktekens. Problemen. 
Proceedings van de XIIIe All-Russische wetenschappelijke conferentie (s.l. 2006) 289-
305.

Khomchenko, S.N., 'Strafbare feiten met betrekking tot krijgsgevangenen van het leger van
Napoleon in 1812-1814 in de Wolga en de Oeral regio's', in: Oorlog en vrede. 
Werkzaamheden van de All-Russische wetenschappelijke conferentie (Smolensk 2009) 
193-205.

Milovidov, B.P., 'Een detachement van luitenant V. Dibich in de provincie Smolensk in 
1812', in: Persoonlijke ervaringen in de provincie tijdens de oorlog, museale collecties 
(Maloyaroslavets 2008) 216-251.

Milovidov, B.P., 'De legioenen van gevangenen 1812-1814 ', in: Geschiedenis van de 
oorlog in 1812. Research. Bronnen. De geschiedschrijving. VI. Proceedings van het 
Nationaal Historisch Museum (s.l. 2007) 186-199.

Milovidov, B.P., 'Krijgsgevangen medici van de Grande Armée', in: Oorlog van 1812 en de
gebeurtenissen in de Russische provincie. Museale collecties (Maloyaroslavets 2006) 
177-189.

Over personen:

Bessonov, V.A., Popov, A.I., 'Tijdelijk algemeen Jacques Boyer', in: De oorlog van 1812. 
Bronnen. Gedenktekens. Problemen. Proceedings van de IX All-Russische 
wetenschappelijke conferentie (s.l. 2001) 20-29.

Milovidov, B.P., 'Prins George van Oldenburg en de krijgsgevangenen van de Grande 
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Armée in 1812', in: 1812 periode: Research. Bronnen. De geschiedschrijving III. 
Proceedings van het Nationaal historisch Museum 142 (s.l. 2004) 107-124.

Milovidov, B.P., 'Leven en lot van de arts Heinrich von Roos', in: Borodino en de 
napoleontische oorlogen: Slagvelden. Gedentekens (Mozhaisk 2008) 307-317.

Milovidov, B.P., 'Partizaan A.S. Figner en krijgsgevangenen van het Grote Leger in 1812', in:
Oorlog  van  1812  en  gebeurtenissen  in  de  Russische  provincie.  Museale  collecties 
(Maloyaroslavets 2007) 157-176.
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Persoonsnamenindex

Deze persoonsnamenindex betreft de personen die in het proefschrift zijn genoemd. 
De personen in de bijlagen hebben een eigen persoonsnamenindex.

Abendana Mendes, Moses, parnassim  156
Absema, generaal  227
Achard, d', onderluitenant  148
Adriaans Boomgaard, Geert, tamboer  28, 131, 349, 
351, 352
Adriaanse, Severing, visser  73
Agterberg, luitenant  255
Allain, Jean Marie, korporaal/sergeant  122
Alphonse, d', Intendant de l'Interieur  172, 173, 372
Ampt, kolonel  151, 165, 244
Andringa de Kempenaer, prefect  174
Arends, Gerard/Gerrit, jager  82, 93, 306
Arlaar, vrijwilliger  243
Aschauwer, F., sergeant  151
Auzon de Boisminart, W.P., d', luitenant  54, 100, 
102, 103, 219, 373 
Avermaat, Gerrit, jager  198
Avisard, kolonel  72, 78, 144
Avril, generaal  118, 337

Badings, luitenant  148
Baermaijer Von Barienkhoven, Henri Bazile, baron, 
von kolonel  60, 61, 392
Bagelaar, kapitein  83, 177, 338
Baillif, Pierre, kolonel  112, 113, 121, 130, 144, 253, 
259, 310, 315, 316, 318, 337-339, 349
Balkenende, Paulus, soldaat  33, 170, 369, 373
Balman, jager  207, 328
Bak, Philippus de, soldaat  178
Barbanegre, baron de, brigadegeneraal  84, 88, 180, 
255
Barel, kapitein  338
Barré, Jean D., de, adjudant-majoor  133, 134, 207, 
327
Bartels, Jean Guillaume, onderluitenant  223, 224
Basset, luitenant/kapitein  179, 335
Baumgarten, bataljonscommandant  338
Beauharnais, Eugène de, opperbevelhebber  104-
108, 362, 376
Beckers, Henri, luitenant  224, 258, 259
Beeger, Friedrich Wilhelm, o.a. Jager  184, 373
Beekman, luitenant-kolonel  250
Behr, kolonel  144, 147, 389
Beijer, kapitein  181, 261
Bekker, sergeant  187, 286
Beld, Jean, jager  204
Belle, Jean Nicolas, jager  204
Benecker, chirurgijn-majoor  295
Bennigsen, L.L.A.Th., graaf, von, generaal  336
Bentinck W.G.F., graaf   51, 52, 381
Bere(n)steijn, Paul-Anne van, kolonel/majoor  69, 
87, 248

Bergh, groothertog van  331
Bergh, (van den), kapitein  66, 100
Berillon, Antoine, jager  122
Berkelmans, François, jager  122
Berlier, bataljonscommant  335
Bernadotte, prins de Ponto Corvo, maarschalk  73, 
74, 91, 115, 145, 373
Bernet, Claude Annet, korporaal  122
Berning, magistraat  58
Bessières, J.-B., hertog van Istrië, maarschalk  76 
Beuken, Jean van der, 5B Baldeck/luitenant  162, 205
Beyer, zie Beijer
Bezaar, Antje  304
Bijlandt, graaf, van  213
Blekton, Izak, karabinier  207
Blocus, Maria, vondeling  127
Bloemers, François, soldaat  118, 284
Blücher, G.L., von, generaal  115, 128
Bockstate, jager 204
Bodle, luitenant-kolonel  281
Boekee, Nicolaas, jager  207
Boeman, Norbert Noijen, karabinier  204
Boerhave, Herman, hoogleraar/arts  271
Bogaers, commissaris-rapporteur  325
Bomhil, docteur medicine  290
Bonaparte, Jérôme, koning  55, 160, 183, 186
Bonaparte, Karel Lodewijk Napokéon  315
Bonaparte, Lodewijk Napoleon, koning  10, 24-26, 
34-39, 41, 42, 49, 51, 55, 56, 59-62, 65, 68, 69, 72-
76, 78, 80, 121, 139-145, 149-152, 154-157, 159-
161, 163, 165-168, 185, 186, 189, 196, 199, 203, 
210, 214, 221, 225, 244, 250, 255, 262, 263, 271, 
272, 277, 280, 288,  298, 301-304, 314-316, 320, 
323-325, 329, 340, 353, 354, 361, 362 
Bonaparte, Napoleon, keizer  10, 12, 15, 16, 21, 23-
26, 28, 29, 31, 32, 34-38, 44, 46, 48-57, 62, 63, 65-
67, 69, 72, 75-77, 80, 82, 83, 88, 89, 91, 93, 94, 98, 
102-109, 111-115, 118, 119, 123, 125-129, 135-137, 
139-143, 145, 146, 149,151, 155, 157, 162, 166, 170-
172, 178,180, 182, 187,  188, 195, 199, 200, 202, 
203, 207, 209, 212, 215, 216, 218, 221, 223-225, 
234, 235, 240, 244, 247-249, 257, 259, 261-263, 265,
266, 271, 272, 280, 285-287, 297,  298, 301, 306-
308, 313-318, 324, 330-333, 335, 340, 341, 346, 348,
350-352, 354, 362, 363  
Bondt, J., jurist/bankier  341
Bonhomme, Henri Damas, generaal  57, 58, 143
Bönninghausen, Maximiliaan van, kapitein  96, 100, 
106, 121, 130, 157, 205, 206, 244, 310, 334, 412
Boomgaard, zie Adriaans Boomgaard
Boorce, medicin en chef  290
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Borgers, Fredric, jager  74, 204
Bornstein, Herman, jager  57
Bos, Jean, jager  190
Boschud, Joseph Simon kapitein/ luitenant-kolonel  
54, 186, 328, 329
Bouma, Yme Harmens, jager  188, 245, 307
Bourbon, Lodewijk XVIII, koning  121, 127, 318
Boutroux, Jean Vincent, korporaal/foerier  122
Bouvrie, des, vrijwilliger  243
Bouwelon, David van, jager  57
Bouwensch, 2e luitenant  83, 150, 318
Bouwmeester, Gisbert, karabinier  74, 204
Braam, Frederik, geweermaker  225
Brand, Arie, jager  74, 204
Brandt, zie Rietveld Brandt
Brauer en Brauer, bank Hamburg  304 
Brecard, kapitein  255
Briatte, T., kolonel  143
Brinkman, luitenant  181, 258
Brox, dokter  68
Brouwer, Thery, jager  190
Bruce, kolonel  66, 305
Brugmans, Antonius, hoogleraar  271
Brugmans, Sebald Justinus, directeur-generaal 
Geneeskundige Dienst  189, 270,-272, 276, 280, 281,
341, 360, 376, 382
Brugs, Hielke, soldaat  351
Brugt, sergeant  54
Bruillart, Jean Baptist Joseph, jager  206
Bruna, Frederik Willem, jager  334, 335, 354, 412
Brunet, Pierre, korporaal  122
Bruno, luitenant-generaal  71, 73, 84
Brunswijk, Lodewijk Ernst, hertog van  216
Brunswijk-Wolfenbüttel, Karel Willem Ferdinand 
van, Pruisisch veldmaarschalk  216, 332
Büchman, 1e luitenant  72
Büdiger, burgemeester  58
Buhlman, luitenant/kapitein  166
Bülow, F.W. von, generaal  108-110, 116
Burg, J., van, Betaalmeester van Oorlog  305
Busch, foerier/luitenant  181, 258, 335
Butner, arts  343

Cailliou, J.W.D, kapitein  31, 101, 106, 121, 130, 
201, 244, 247, 256, 264, 266, 268, 305, 310, 334, 
338, 348, 369 
Cambacérès, aartskanselier  145
Camp, Johannes Hendrikus, luitenant  258
Camp(o), Willem Hendrik, (del), majoor artillerie  
258
Canneman, Elias, commissaris-generaal  346, 348
Cantrel, Nicolaij, jager  206
Capellen, van der, generaal-majoor  134
Capellen, van der, Secretaris van Staat  206
Carlier, bataljonscommandant  177, 338
Caron, kapitein  40
Carteret, luitenant-generaal  66, 67
Casper, jager  279
Charbonnier, commandant Maastricht  127
Chaselein, luitenant  54

Chassé, David Henricus, kapitein/generaal  30, 36, 
37, 41, 64, 67, 148, 162, 244, 262, 273, 291, 304, 
327, 328, 354, 378, 384, 396, 412
Chassé-Irish, zie Irish
Christiaans, Jean, jager  168
Christianne, luitenant  338
Clairambault, André Hypolite, jager  324
Clarion, agent van de Domeinen  348
Clarke, hertog van Feltre, generaal, minister van 
Oorlog  65, 82, 145, 147, 200
Clemenceau, Georges, staatsman  318
Cohen Belinfante, Jacob, publicist  155
Cohen Belinfante, Mozes, onderwijzer, publicist  155
Colijn, Dirk, korporaal/soldaat  207, 328
Collaert, gouverneur Breda  198
Collin, arts  100, 105, 106, 177, 206, 334
Collin, Gabriel Michel, jager  206
Contaime, generaal  79
Cort Heijligers, Gijsbert Marinus, kolonel-generaal  
64, 66, 7074, 73-76, 79, 80, 143, 144, 166, 169, 256, 
266, 288-294, 305, 326, 329, 385, 392, 395, 418 
Coste, bataljonscommandant  338
Cotit, kapitein  335
Coubrand, Jean, korporaal  122
Coucourt, luitenant-kolonel  66, 77, 79, 153, 161, 
166, 167, 169, 248, 281, 288, 290-294, 326
Coudron, jager  59
Crass, Christiaan Louis, generaal  37, 39, 44, 45, 47, 
48, 50-54, 163, 273, 303, 317, 328, 329
Crassier, de, kapitein  122, 134, 338, 339, 350
Croisier, kapitein  266, 294
Croockewit, H, jurist, Fonds 1815  341, 344
Crusoë, Robinson  97

Daendels, Herman Willem, generaal  37, 38, 47, 91, 
258, 262
Danckerts, J., thesaurier, Fonds 1815  341
Davout, L.N., prins van Eckmühl, maarschalk  29-
32, 83, 84, 89, 91, 93, 96, 102, 106, 108, 109, 111-
119, 121, 122, 146, 181, 190, 195, 198, 215, 223,  
225, 231, 251, 253, 260, 261, 282, 283, 306-308, 
324, 328, 332-339, 354, 356, 362, 363, 369, 376, 
377, 382, 383, 389 
Debaum, Thomas, kapitein  338
Debbes, vrijwilliger  243 
Debois, P., muzikant  40
Dekker, Jean, velite  166
Delamare, regimentsarts  133
Delcambre, V.J., baron de Champvert, generaal  114,
115, 117, 118
Delcourt, Louis Joseph, jager  206
Demaussion, bataljonscommandant  338
Depierre, kapitein  335
Dessaix, generaal  83, 333
Devaux, Pierre, generaal  150
Dodewaard, linie-infanterist, artillerist  212, 220, 
223, 378
Does, Henri van der, sergeant, fuselier, korporaal  
252
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Dolleman, B., kapitein-adjudant/luitenant-kolonel  
259, 281, 290
Dongen, Jan van, halvemaanblazer  304
Dongen, van, vader van Jan  304
Doucet, generaal  104
Douwig, vrijwilliger  243
Dover, Ignace, jager  204
Driessen, Andries, jager  196, 197
Driessen, Willem  196
Druand, luitenant-adjudant-majoor  338
Duijnen, I., van, luitenant-adjudant  289
Dumas, Louis, sergeant  122
Dumonceau, Jean Baptiste, generaal  21, 22, 26, 35- 
39, 41-57, 66-68, 71, 72-81, 144, 145, 147, 150, 159,
163, 165, 171, 185, 186, 189, 198-200, 214, 222, 
227, 250, 254, 258, 272, 273, 276, 277, 288, 290- 
294, 300, 303, 304, 306, 311, 313, 314, 316, 317, 
320-322, 324-326, 328-331, 353, 354, 360, 361, 365,
379
Dunand, maréchal de logis chef  338
Durutte, P.F.J., generaal  80, 81, 87, 146-148, 150, 
191, 251, 254, 306, 332, 361

Eckhart, kapitein  198
Eckstein, luitenant-adjudant-majoor  96, 289, 329, 
334
Edelkoort, vrijwilliger  243
Eijkel, Jan Hendrik, dienstplichtige  175
Eijsveld, Johannes, jager  326
Eisendoren, Niclas, chirurgijn  133
Ekkelboom, Johanna  191
Elbers, luitenant  54
Ellberti, majoor  248
Elburg, Christina van,  10
Eliot, Jean, luitenant  147, 156, 223, 224, 258
Elsbroek, van, kapitein  255, 256
Emondt, kapitein  294
Esau, Louis, 5B Waldeck  162
Escher, Rudolf, musicus  235
Evers, kapitein  148
Evers, J.N., luitenant  185
Everts, Hendrik Petrus, luitenant-kolonel  30, 32, 33,
76, 78, 81, 93, 95, 98, 99, 132-134, 144, 147, 190, 
194, 205, 254, 256, 260, 265, 307, 310, 329, 333, 
350, 379

Fabre, arts  286
Falck, Henri, soldaat  337
Faler, luitenant  338
Febre, Le, commissaris van Oorlog  311
Feith, luitenant  181
Feltre, zie Clarke
Feringa, Johannes Coenradus, jager  86, 88, 177, 
217, 313, 412
Feringa, Siewert  177
Fiers, Jan, zie Sans, Jan
Flaucaut, E., luitenant  201
Flaugergues, Honoré, astronoom  89
Flise, La, arts  235
Floris, Marie  193

Foleij, Barthelmi, sergeant-majoor  337
Foransis, Pieter, jager  200
Fournaud, François, sergeant, adjudant onderofficier 
122
Fourier, natuurkundige  236
Francois, Claude, jager  204 
Franke, Johan Frerik, jager  57
Frederik de Grote, koning  216
Freulon, Pierre Francois, sergeant-majoor  257
Friant, generaal  91
Fundeling, Philip, jager  324
Fux, hoogleraar, arts  289

Gaalkop/ Galekop, vrijwilliger  243
Gaart, van, adjunct-kwartiermeester  294
Gantzsch, koopman  168
Garnier, kapitein  338
Gayton, generaal  148, 327
Geisweit van der Netten, G.A., kapitein  143
Geluk, Johannes, jager  187, 188
Gency, baron, generaal  264
Gengault, generaal  114
Genor, Louis, jager  57
Genoux, medicine principal  272, 273
Gérard, generaal 308
Gervedink, Willem, foerier  95
Geurber, luitenant  104
Gilbert, Jean Francois, luitenant  104, 224, 258, 259
Gillen, majoor  338
Gils, jager  198
Giroux, kapitein  338
Gode, luitenant  338
Goetz, luitenant  80
Gogel, I.J.A., secretaris van staat voor de financiën  
301, 380, 394
Gogh, Vincent van, kunstschilder  236, 397
Goorhuis, Gerardus Johannes, jager  178, 198
Gorkum, van, luitenant  59, 60, 83, 147, 338
Graaf, H., zie Kruijf, H.
Grange, de la, generaal  255
Gratien, luitenant-generaal  56, 147, 272 
Groenia, kapitein  52
Gronwoude, burger  327
Gruben, de, kapitein  205
Guerike,van, generaal  277
Guillabert, luitenant  104
Gulij, vrijwilliger  243

Haagen, Jean, luitenant  224, 258, 259, 338
Haamstede, jager  207, 328
Haan, Cornelis Martinus de, dienstplichtige  175
Hambroick tot Weleveld, Willem Hendrik van, 
baron, commissaris-generaal  124
Hamburger, Simon Salomon, sergeant-majoor, 
luitenant  224, 257
Hamer, kapitein  148
Hameter, Johann Georg, (hof)fotograaf  351
Har(d)t, J.D., de, luitenant/kapitein  96, 109, 132, 
142, 166, 205, 342
Hartman, Jan Hendrik, jager  198
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Hastrel, d', brigadegeneraal  77, 338
Heemskerk, van, luitenant-kolonel  130, 349
Heer, D., de, geweldige provoost  325
Heijen, A.H.  59
Heiligers, Jan, luitenant  287
Helden, van, generaal  67, 76, 294, 314
Hellewich, T, luitenant  132, 256
Helmholtz, von, natuurkundige  236
Henop, C.H., aide chirurg  177, 206
Hess, Matthijs, korporaal  325
Heusden, Pieter van, soldaat  207
Hinck, 109
Hirschmans, chirurgijn-majoor  293
Hodge, tamboer  12
Hoffmann, Jean Michel  176
Hoffmann, Rudolf Friedrich, chirurgijn  176, 177, 
179, 181, 244
Hogendorp, Dirk, van, generaal/gouverneur  31, 32, 
101, 112, 113, 118, 119, 121, 122, 160, 201, 202, 
247, 248, 253, 261, 308, 316, 320, 323, 327, 328,  
336-339, 356, 363, 365, 369, 383, 389, 394, 396
Hogendorp, G. Karel van  124, 332
Hol, Jutje, vrijwilliger  154
Holtmerk, Hermanus, karabinier  207
Hönert, Georg Christian  120, 122, 282, 284, 287, 
337, 363, 383
Hopbergen, kapitein  67
Hout, Kees, herbergier  289
Huijgens, vrijwilliger  243
Hoijnck van Papendrecht, Tieleman Ernst, luitenant-
kolonel  35, 36
Huier, Frederik, jager  290
Huijts, Anthonij, jager  200
Huis, Jan Jacques Charles, korporaal  204
Hulshof, B., Fonds 1815  344
Hulsman, luitenant  181

Iaevbleff, Anton, jager  325
Iddekinge, Hendrik Arnold, luitenant  88, 94, 182, 
195, 255, 256, 313, 381
Iddekinge, J.A., van, Fonds 1815  344
Ingen, C.J.J., van, luitenant/kapitein  75, 96, 132, 
256, 268, 270, 334
Irish', Elizabeth  30, 412
Irish', zie Stephenson 
Israël, vrijwilliger  243

Jacquot, kapitein  335
Jansen, Johanna  197
Jansens, J.W., generaal  134, 147, 162, 350
Jaop, rekruut  250, 251
Joly, chirurgijn  206
Jong, Arend Buurts de, jager  204
Jong, Beent Tammes de, jager  204
Jong, de , kapitein  327
Jongh, W.A., de, kolonel  96, 97, 100, 132, 134, 244, 
256, 260, 266-268, 334, 350
Jongetie, korporaal  59
Jordens, D.J.R., notaris  335

Kaa, G.J., van der  348
Kahle, luitenant/kapitein  100, 202, 205, 206, 256, 
316, 334
Kannemans, Leonard, korporaal  328
Karels, vrijwilliger  243
Kamps, Hendrik, jager  82, 93, 307
Katzler, generaal  129
Keetell, Hendrik, apotheker  64, 77, 369, 385
Kerkhof(f), vrijwilliger  243
Kertsen, Hendrika  196
Kestemont, Francois, jager  204
Ketjen, R., magazijnmeester artillerie en genie  314
Keulkens, F., luitenant  205
Kilbling, luitenant  257
Kirckhoff, arts  285, 286, 288, 293, 333, 385 
Klein, A., 5B Waldeck  162
Kleist, van, kapitein  63
Kloekhof, Lienda Hida  260
Klose, A.G., arts  175
Kloveren, Abraham van, artillerist  167
Kluffel, Georg Lodewijk, jager  324
Knies, vrijwilliger  243
Knobbelsdorf, Wilhelm, Pruisisch officier  128, 385
Knoops, H.G., steenhouwer  313
Koch, J., korporaal  36, 39, 44, 49, 56, 67, 162, 220, 
251, 259, 385
Kock, de, foerier  190
Kock, de, kolonel, stadscdt. Deventer 131, 253
Koet, vrijwilliger  243
Koevoet, Dirk, soldaat  207
Kolderman, Daniël, artillerist  167
Kolderman, sergeant-majoor  224
Kollum, Jacobus Abraham van, korporaal  159
Koman, Theunus, jager  198
Koning, de, onderluitenant  148
Kosters  57
Kraij(y)enhoff, Cornelis R.Th., baron, generaal, 
minister van Oorlog  70, 71, 74, 75, 77, 78, 143, 386,
396, 397
Kroo, kapitein  104, 130, 181, 184, 338, 346
Kruijf, H., jager  198
Kruijl, Gerrit van, rekruut  169, 170
Ku(ü)hlewein, kolonel  47, 144, 311, 329
Kuipers, vrijwilliger  243
Kummer, luitenant  166

Labinon, Pierre, artillerist  167
Lachapelle, de, commissaris van Oorlog  276
Lahogue, kapitein  338
Lambrechts, kapitein  121, 124, 130, 256, 310, 338
Langlois, Pierre Rouel, luitenant/ kapitein-kwartier- 
meester  87, 259
Lassart, luitenant  179
Lauriston, generaal  108
Lawick, van, luitenant  148
Lazar de Laville, divisiegeneraal  202
Lebrun, Ch.F., prins-stedehouder  80, 147, 148, 150, 
166, 172, 173, 306, 332, 361
Ledoc, brigadegeneraal  335
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Lemmers, N., schout bij nacht  199
Lennep, D.J., van, Fonds 1815  344
Leroch, onderluitenant  224
Leutner, luitenant  104
Leverink, Gerrit Jan, jager  198
Ley, Jan Rienks van der, chirurgijn  115
Lier, Karel Willem (van), muzikant  191, 206
Ligtenberg, vrijwilliger  243
Ligtenberg, Pierre, korporaal  328
Limburg Stirum, Leopold, graaf van, luitenant-
generaal  341, 344
Linden, van der, jager  59
Lodewich, Frans, jager  57
Lodewijk XVI, koning van Frankrijk  157, 375
Logger, luitenant  104
Loukachefsky, Iwan, jager  325
Lucas, Jan, jager  82, 93
Lycklama à Nijeholt, kolonel  304

MacDonald, E.J.J.A., maarschalk  126
Mackay, H., kwartiermeester tresorier  294
Maerilchef, jager  325
Margerije, H.J.B., de,  kolonel  81, 144, 146-148, 
255, 263, 332
Maritz, D., directeur geweerfabriek Culemborg  143,
226
Maritz, F., wapenfabrikant Culemborg  226
Mark, Frans van der, korporaal  328
Marmont, Auguste F.L., maarschalk  34, 35, 107, 
125, 128, 129, 388, 398
Marot, Jean Joseph, korporaal  122
Marthe, Jean Pierre, korporaal/sergeant  122
Martineau, majoor  104, 108, 112, 113, 338
Mathot, kapitein  42
Maussade, kapitein  148, 330
Maymat, Franse cdt. Deventer  123
Meedevoort, adjudant  195
Meijer, A.K., majoor  225
Meijer, Elias, jager  156, 157 158
Meijer, Elias, vader van Elias  156
Meijer, Jonas Daniël, advocaat  155
Meijners, Diederic, luitenant  260
Meijners, Guillaume, luitenant  260
Meijners, Therry Willerius  260
Melick, Peter van, jager  243, 365
Mercado, Abraham, jager  206
Merle, graaf, generaal  124, 127
Metzelaar, vrijwilliger  243
Meyhul, kapitein 185
Michaud, Claude Ignace François, generaal  37, 41
Michaud, kapitein 337, 338
Migendt, Johann Peter, orgelbouwer  91, 385
Millet, luitenant  338
Modderman, sergeant  326
Moldenhawer, arts  283
Molitor, generaal  79-81, 180, 254, 295
Mondragon, Spaanse veldheer  74
Monpied, Eefievre, jager  122
Montaneux, kapitein  185
Morio de l'Isle, A., brigadegeneraal  79

Mortier, Édouard A.C.J., maarschalk  37-39, 44, 49, 
52, 303, 304
Mulken, Francis  191
Muller, Johan, korporaal  328

Nederburgh, S.C., Commissaris-generaal van 
Nederlands Indië  31, 32
Ney, maarschalk  107-109
Nicolas, Bouke, jager  167
Nier, de, jager  326
Nieuwenhuize, vrijwilliger  243
Nijscheffer, Charle, 5B Waldeck  162
Nijsingh, zie ook Renting
Nijsingh, Willem  82
Ninaber, J.D., kapitein  96, 268, 365
Nispen, E. van, jonkheer  59
Nispen, L. van, burgemeester van 's Heerenberg  345
Noot, Hendrik, majoor 59, 62, 63, 196, 197, 200, 
244, 247, 248, 275
Noot, J.C., luitenant  101, 132, 205, 206, 244
Nottrot, Frederik  191
Nott(e)rot, Johann Christiaan, muzikant/jager  191, 
390. 412

Ommen, Bernardus van, jager  290
Ommeren, F., van, majoor/kolonel  81, 147, 181, 339
Oosten, van, vrijwilliger  243
Oostenrijk, Frans Ferdinand, aartshertog van  13
Oosterim, Armand, jager  189
Oostrien, J., korporaal  59
Oranje, Frederik, prins van  219
Oranje, Soeverein vorst/ koning, Willem  130, 132, 
134, 207, 259, 308, 345, 349, 350, 352, 360, 363 
Oranje, Willem III, koning  270, 315
Oranje, Willem V van, prins-stadhouder  145
Oranje, Willem van  63
Oranje, Willem Alexander, koning  14
Orsoy, Anna Cornelia van  91
Oudinot, N.Ch., hertog de Reggio, maarschalk  78, 
79, 109, 110, 116, 117, 263
Ouwerkerk, vader + 3 zonen  243
Overdijk, Jan, jager  325

Padua, le duc de Padoue  105  
Paix, Etienne, vondeling  127
Palland, vrijwilliger  243
Pallandt tot Eerde en Beerse, Adolf Warnaer van, 
baron, commissaris-generaal  124
Palm, dienstzaken  303
Para, Rebecca  156
Parvezie, Francois, jager 206
Pas, Charles, jager  169
Patin, kolonel  84, 105
Patin, B., onderluitenant  201
Paulucci, markies, gouverneur  133
Pellemans, Henri, jager  167
Peñaranda, J.B., referendaris  348
Philippon, Armand, generaal  108, 111, 112
Philips, Hartog Abrahams, jager  168
Philips, vrijwilliger  243
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Pijne, de, officersrang onbekend  205
Pik, vrijwilliger  243
Pilgrim, magistraat  58
Pinel, arts  286, 391
Pitcairn, brigadier  65
Poelman, Jaap (Jean), jager  95, 193, 244
Poelman, Hendrik, sergeant  95, 96, 193, 244, 333
Pohlman, Jean, sergeant-majoor  168
Ponté, vrijwilliger  243
Pop, vrijwilliger  243
Prins, Harm E(l)(t)tje, jager  86, 87, 309
Pruisen, Frederik Wilhelm I van, koning van Pruisen 
137 

Quait(t)a, Franciscus, generaal-majoor  143, 151, 
159, 244 

Raaf, kolonel  154
Radou, luitenant  258
Rahmdor, officier  244
Raider, Chretien, jager/korporaal  201
Raijnaud, Pierre, korporaal/sergeant 122
Randoe, Willemina Adriana  191
Raphael, officiersrang onbekend  205
Rautier, luitenant  335
Raven, Otto Gotthard Ernst von, luitenant  92, 220
Redon, Odilon, kunstschilder  236
Reep, Lammert van, jager  325
Rees, A. van, wervingsofficier  153
Reeser, Philippe, velite  166 
Reggio, zie Oudinot
Regnault, ridder, commissaris ordonnateur  147, 
272, 273, 277, 293, 304, 309
Rens, luitenant-kolonel  278
Renting, Roelof Nijsing, jager  32, 82-84, 88-93, 
193, 194, 306, 307, 365
Reynier, generaal  108
Ridderhof, Guillaume, artillerist  167
Rieksen, Rikkert, jager, karabinier  10, 135, 171, 
179, 185, 193, 314, 343-345, 350, 351, 364, 392
Rieksen, Willem Hendrik  10
Rietveld Brandt, kapitein  96, 100, 334
Rietvelt, Willem, dienstplichtige  175
Rigo des Halleux, Matthieu Charles, luit.-kolonel  36
Rij, du, generaal-majoor  151, 244
Rijnberg, Henri, jager  74, 204, 243
Rittner  151, 152, 244
Robert, kapitein  125, 257
Roche, La, kapitein  95, 205, 338
Roelofs, Willem, vrijwilliger  153, 154
Roest, Maria, weduwe Rikkert Rieksen  345
Roger, Jean Baptiste, korporaal/sergeant  122
Roguet, Francois, brigadegeneraal  330
Rolff, locoburgemeester Ermelo  135, 344
Romanov, Alexander I, tsaar  15, 55, 82, 91, 98, 134,
310
Romanov, Alexander II, tsaar  15, 203
Rommenij, Martin, jager  203, 204
Rood, Jean, korporaal  202, 206, 316
Rood, Johann Christiaan, sergeant  151

Rooij, de, luitenant  147, 148
Rooij, Nicolaas de, jager  190
Roos, F., commissaris van Oorlog  56, 68
Rom van Poederoijen, kolonel  131, 349
Rosierse, Willem, jager 207
Rouget, zie Roguet
Russelaar, vrijwilliger  243

Saarike, von, luitenant-generaal  52
Sabron, F.H.A., luitenant-generaal  13, 29-32, 35, 
37, 83, 84, 88, 92, 93, 95, 96, 98-100, 102, 104, 112, 
128, 132, 146, 176, 180, 181, 190, 193, 194, 204-
207, 215, 218, 220, 223, 224, 227, 244, 251, 260, 
265, 268, 306, 307, 318, 322-324, 333, 393
Saint Pierre, Jacques Isidor, hofkapper, militair  10
Sales, luitenant  89, 205
Sallaud, Jean Louis, korporaal/sergeant  122
Salm, Frederick, Rijngraaf von  52, 213
Sandick, O.Z., van, kolonel  143
Sans, Jan, jager  198
Santier, Wessel Geerd, jager  206
Sautin, 1e luitenant  166
Savary, A.J.M.R., adjudant van Napoleon  44-49
Scha(a)ik, van, vrijwilliger  243
Schell, van der, luitenant  166, 187
Schepens, Pierre, 28e Régiment de Chasseurs  338
Schiffer, 5B Waldeck  162
Schill, F.B. von, majoor  52, 53, 184
Schimmelpenninck, Rutger Jan, raadspensionaris  
138, 143, 145
Schmidt, chirurgijn-majoor  177
Schmidt, J.G., luitenant-kolonel  35, 36, 44, 46 
Schöler, Von, Pruisisch officier  44
Scholtefleer, Gerrit Jan, jager  198
Schooren, Jean Charles Reinbard, kapitein  147, 148,
330
Schop, vrijwilliger  243
Schorer, Jacob Hendrik, burgemeester  72, 74, 76, 
367, 376
Schouten, luitenant/kapitein  148, 166
Schummelketel, Carel Jacobus, kapitein  328
Schut, C.  63
Schuurman, Abraham, kapitein/luitenant-kolonel  30,
68, 73, 80, 83, 88, 96-98, 109, 132, 146, 190, 214, 
267, 268, 281, 290, 317, 333, 334, 350 
Schwarzenberg, K.Ph., zu, maarschalk  115, 128
Schweig, Johan Hendrik, korporaal  312-314, 412
Schwellengrebel, Nicolaas H., hoogleraar 
parasitologie  294, 295
Sebastiani, generaal  108, 110
Sebel, chirurgijn-majoor  293
Séegur, Philippe de, generaal  235
Seeuwen, Matthias Hyacintus, kapitein  86, 87, 89, 
182, 195, 248, 255, 309, 310, 335 
Senat, kapitein  335
Serrurier, D., dienstplichtige  175
Short, John Tregerthen, schipper  86, 88, 381
Siebers, sergeant-majoor  187, 286
Siegenbeek, hoogleraar  143
Sieverink, Wilhelmus, jager  198
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Silhers, Jean, korporaal/sergeant  122
Smit, kapitein  147
Snell, vrijwilliger  243
Snijders, Jan, jager  207
Snuerbroy, P., korporaal  59
Sortie, Françoise, vondeling  127
Spaen (Van Biljoen), ritmeester  57, 58
Spanje, van, vrijwilliger  243
Spillenaar, D., burgemeester van Waardenburg  351
Spitz, vrijwilliger  243
Stander, J.C., dienstplichtige  175
Steenderen, Phillippa van, 5B Waldeck  162
Steenmetz, vrijwilliger  243
Steinmetz, vrijwilliger  243
Stephenson, John Irish', kapitein-adjudant  21, 30, 
31, 33, 35-37, 39, 41-49, 51, 56-58, 64-68, 70-73, 
75, 76, 78-80, 82-84, 87-90, 94, 101, 120-122, 129-
132, 134, 141, 142, 144, 146, 148, 150, 154, 161, 
162, 164-166, 171, 185, 187, 189, 190, 193, 195,  
202, 214, 248, 251-257, 259, 260, 281, 288, 290, 
292, 294, 295, 304, 308, 310, 313, 315-318, 327-
330, 332, 334, 338, 339, 341, 347-350, 363, 369, 412
Stephenson, Michel 30
Stephenson, Mich(i)el, luitenant  30, 189, 304, 327-
329, 347, 348, 356, 369, 412, 418
Sterkman, Henri, jager  243, 244, 332
Sterkman, Jean, jager  243, 244, 332
Stok, luitenant  95
Stolp, vrijwilliger  243
Storm de Grave, generaal-majoor  77, 395
Straaten, van, kapitein  148
Strachwitz, generaal  48
Stubenrauch, Jean Guillaume, kapitein/kolonel  87, 
130, 147, 181, 338, 349
Suces, Le, luitenant-kolonel  305 
Suchtelen, van, burgemeester van Deventer  124
Suilman, vrijwilliger  243
Svejk, soldaat  13

Tanger, Berend Hendrik, kanonrijder  287
Tarayre, J.J., baron, generaal  68, 70, 71, 143
Teeuw, Daniël, jager/ kanonnier  351, 352, 387
Teissèdre de l'Ange, Josué, kanselredenaar  340
Tell, Wilhelm  134
Thiebault, P.Ch.F.A.H.D., generaal  114-118, 313, 
363, 376, 394, 396 
Tindal, kolonel  70
Tonneau, Jean B., jager  204
Toujaret, eerste luitenant  255
Tracy, de, generaal  255
Trebuchet, kapitein  255, 256
Tregui, J., generaal  125
Trivarij, kapitein  338
Tsjonkin, Ivan, Sovjetsoldaat  13, 398
Tulk, Gerardus, jager 198

Vaijnes Van Brakell, kolonel, commandant Doesburg
77
Valk, van der, vrijwilliger  243
Valkenburg, van, luitenant/kapitein  166, 338

Veen, H., van der, commissaris magazijnen van 
Oorlog te Zwolle  227
Veen, Petrus Johannes van, jager  191
Veer, Cornelis van der, wapensmid  225
Veeren, Jan  244
Veeren, J.F.W., luitenant-kolonel  244
Veeren, Theodorus Coenradus Casparus, adjudant 
31, 32, 91, 92, 96-106, 109, 112, 113, 119, 122, 130, 
142, 166, 181, 190, 194, 201, 202, 205, 206, 244, 
260, 263, 266-268, 284, 300, 308, 310, 316, 333, 
334, 346, 348, 362, 363, 365, 369, 397
Veeren, W.P.  244
Verhuell, C.H., admiraal/maarschalk  145
Verkouteren, kapitein  38, 42
Verleg, vrijwilliger  243
Vermeer, vrijwilliger  243
Vermeulen Krieger, P.F., korporaal  35, 41, 392
Verweij-Hasenbas, Cornelia, weduwe  153
Verweij, Jan, jager  153
Vevier, zie Vizier
Veijrène, Charles Louis, korporaal  122
Vézier, L.J.X., kolonel  51, 57, 64, 142, 144, 273
Victor, duc de Bellune, maarschalk  106-111, 362
Villers, J., de, wapenfabrikant  226
Visser, Jan, zie Gils
Vizier, generaal  79
Vichery(ij), generaal  65, 114, 117, 290
Vliet, J., van der, jager  279
Vogel, Andreas, weeskind, velite  158
Vogel, Cornelis, weeskind, velite  158
Vogel, Joseph, weeskind, velite  158
Voogt, officier payeur  205
Voorst, van, baron  58
Vosmaer, W.C., secretaris-generaal zeedienst  196
Vrielink, Johannes, jager 198

Waal, G., de, adjudant-onderofficier  312, 313
Wagevier, C.J., kapitein  89. 227, 255, 256, 398
Wagner, luitenant  148
Wagner, Frederik Hendrik, kapitein/luitenant-kolonel
35, 64, 68, 142, 186, 187, 329, 330
Wagtendonk, van, vrijwilliger  243
Waijfort, rekruut  287
Walhof, Lambertus, jager 198
Webels, F.A., soldaat  243, 309, 323
Webels, G.  243
Webels, Henrij  243
Webels, R.N.J.  243
Wedel, graaf van  133, 134, 398
Weege, Samuel, jager  178
Weijden, Sander van der, kurassier  207
Weijgandt, chirurgijn-majoor  289
Werff, Gerard, velite  166
Weyers, Harmannus Leonardus, muzikant  206
Wierdsma, Pieter, rechtsgeleerde  322
Wiese, T., luitenant-kolonel  143
Wilde, de, luitenant-kolonel  305
Wilheze, Emanuél, jager  169
Wilkens, J.D.B., sergeant-majoor/luitenant  132, 
256, 326
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Willemse, luitenant  181
Wintgens, W., kamerlid  270
Winsheym, G.W., van, kapitein  132, 268
Witte van Haemstede, luitenant  181
Wittgenstein, P.C., generaal  106, 107, 191
Woerden, van, arts  100, 105, 106, 177, 206
Woestenberg, J., van, kapitein  142, 143, 399
Wolff, Hermanus, jager  326
Wolfskij, korporaal  119, 328, 337
Wolf van Westerode, kapitein  148
Woyzeck, Johann Christiaan, pruikenmaker  13

Yorck, Ludwig, generaal  106, 107

Zanden, Anthonis van der, jager  169
Zanten, Bernard Meyer van der  159
Zeijst, luitenant  255, 259, 260  Mogelijk zijn Zeitz, 
Zeijst en Seitz een en dezelfde persoon.
Zeitz, luitenant  83  Mogelijk zijn Zeitz, Zeijst en 
Seitz een en dezelfde persoon. 
Zoeteman, Thomas, korporaal  207
Zuylen van Nyeveld, Ph.J. van, maarschalk  64
Zwalm, vrijwilliger  243
Zwart, Nicolaas de, jager  191
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English summary

This  dissertation  examines  the  labour  performed  by soldiers  of  a  Dutch  light  infantry
regiment in the period from 1806 to 1814. Research was done on the kind of work these
soldiers did,  how this  labour  was realised and under which circumstances.  The former
kingdom of Holland’s voluntary army was incorporated into the French army from the
mid-1810s.

Conscription  was  prepared  and from the  beginning  of  1811 imposed in  the  French
departments which had formerly formed the kingdom of Holland. Conscription ensured the
recruitment of the desired number of soldiers. In a short time, the army transformed vast
groups of civilians into uniform soldiers intended for special labour and – often – death.
The  concept  and  meaning  of  total  institutions explains  why  this  transformation  into
uniform soldiers succeeded. Many soldiers deserted in an attempt to escape the system.

Marching  was  a  soldier’s  most  demanding  task.  During  the  researched  period  the
regiment was several times part of an invading power before it became an occupying force.
A returning task for the regiment was guarding the coast to combat smuggling as part of
the Continental System, and to prevent English raids. Soldiers were also deployed to build
strongholds, and to lend either physical or financial assistance during disasters such as fires
or floods.

A great variety of specialisations cooperated within the regiment. Apart from ‘ordinary’
soldiers there were elite soldiers performing special tasks. Corporals and sergeants were
indispensable for training soldiers. Adjutants and supply officers arranged shelter during
marches. Weaponry and equipment was taken care of by the gunsmiths, cannoneers and the
soldiers  who  manned  the  supply  carts.  Adjutants,  captains  and  sergeant-majors  were
responsible for finances and administration. Surgeons supervised the soldiers’ wellbeing.
Soldiers,  corporals,  petty  officers  and  officers,  together  with  the  board  administration,
formed the regiment. The strength of the regiment depended on the commitment of each
individual.

This commitment was determined by the rewards offered to soldiers on the one hand,
and the coercion needed to enforce the desired commitment on the other hand. Discipline
was maintained by a penal system within the regiment and by means of court martial.
Theoretically, every soldier received payment for his work, but in reality the state often
failed  to  provide  enough  money.  Overdue  payments  were  commonplace.  Sometimes
salaries consisted of payment in kind, such as new trousers, shoes or a coat. A soldier’s
worst enemy was the provisioning within his own regiment. It was not the battlefield that
took so many lives, but rather the lack of a regular,  nourishing food supply,  the back-
breaking labour in wretched conditions and the inadequate medical facilities.

‘The regiment’ was a process in constant motion. In eight years its name was altered
five  times.  Units  were  merged  and  divided  again,  and  subsequently  re-arranged  in  a
different  manner.  Large  numbers  of  soldiers  constantly  changed  regiments.  Uniforms,
equipment and weapons wore down quickly. The field battalions were almost permanently
on the move, and in the course of eight years the depot was relocated six times.

Examining  this  regiment  light  infantry  broadens  our  vision  of  labour  history.  This
dissertation  examines  the  3rd/1st  regiment  'jagers'/33rd  light  infantry  regiment,  but  the
applied research method can just as well be used on other social groups without a history or
other regiments. After all, the history of their work is just as fascinating as that of the 'jagers'
regiment and the 33rd light infantry regiment.
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Met dank aan …

Promoveren  impliceert  vereenzelviging  met  het  onderwerp,  de  vorm  vinden  van  het
onderzoek, het vergaren van gegevens en de uitwerking daarvan in een proefschrift. Daar zit
een grote warme sociale kant aan. Veel mensen ben ik dank verschuldigd, omdat zij  een
bijdrage leverden die dit proefschrift een meerwaarde gaven.

In de eerste plaats Joost Welten. Hij herkende de waarde van mijn onderzoek, ver voordat
ik  het  zelf  in  de  gaten  had.  Toen was  het  nog één  grote  chronologie  met  doodlopende
zijpaadjes, een soort moeras met een prachtige biotoop, maar waar je nooit meer uitkwam als
het eenmaal betreden was. Joost zette mij op het ordenende spoor van een promotie. Hij
bedolf  mij  onder  een  niet-aflatende  stapel  literatuur,  milde  opmerkingen,  kritische
kanttekeningen en bood daarmee enthousiasmerende nieuwe ingangen aan.  In de tweede
plaats Jan Lucassen. Hij gaf zijn vertrouwen aan een promovendus die geen academische
vooropleiding heeft. Met geduld liet hij mij mijn rudimentaire teksten omvormen tot een heus
proefschrift,  een leerweg die ik niet  had willen missen. Zijn vragen openden deuren van
ruimtes  die  ik  niet  eerder  kende.  In  2017 werd Ulbe Bosma promotor  en  Jan Lucassen
copromotor. Dankzij Jan en Ulbe is militaire geschiedenis nu weer een beetje meer verankerd
in de sociale geschiedenis. 

Bijzondere contacten kreeg ik met diegenen die een voorouder hadden in het 33e légère.
Het ´wij waren er even bij´ schept een bijzondere band. Zij kwamen met een overlevering die
al generaties in de familie doorklonk en soms zelfs met egodocumenten – een brief en een
tekening, zoals van soldaat Feringa, een schilderij van Maximiliaan Von Bönninghausen als
kadet, dagboeken van adjudant John Irish' Stephenson, de dood van muzikant Nottrot op het
slagveld bij Krasnoi, een afbeelding van Johan Hendrik Schweig, een anekdote en foto van
soldaat Daniel Teeuw uit Schiedam, soldaat Bruna uit Deventer, soldaat Albert Dijkema en
andere. Ook Ulbe heeft verre familie die in het regiment diende.

Cees  Hofsteenge  wees  mij  op  goed  bruikbare  artikelen,  boeken  en  vondsten  in  het
Gronings Archief. Hennie Kok weet alles over Twentse mannen in Franse dienst. Met hem
deelde ik gegevens op de raakvlakken van ons beider onderzoeken en wij maakten samen het
StadtArchiv van Hamburg onveilig. Bas Lems heeft ook een voorouder in het regiment. Hij
verstrekte enkele gegevens over teruggekeerde vermisten in 1814 en betreffende het Fonds
1815. Hugo Landheer maakte mij wegwijs in de Franse Achterstand. 

Michiel Irish' Stephenson stelde ruimhartig en onvoorwaardelijk zijn familiearchief open
betreffende kapitein-adjudant-majoor John Irish' Stephenson, zijn broer Michiel Stephenson,
hun moeder Elizabeth Irish' en haar tweede echtgenoot generaal Chassé. Brigade-generaal
G.A. Geerts stuurde mij diverse documenten aangaande het regiment. Na Sabron is Geerts de
eerste  schrijver  geweest  die  onderzoek deed naar  het  33e  légère ná  de  slag  bij  Krasnoï
november  1812.  De  heer  Veltman  deelde  zijn  onderzoeksgegevens  ten  aanzien  van
bewegingen van het regiment in Zwolle en omgeving in 1810 en 1811. Luitenant-kolonel
W.P. van Riemsdijk uit Bergen op Zoom voorzag mij van informatie over kolonel G.M. Cort
Heijligers. Emile Smit deelde zijn kennis over fort Geldersoord en de Kleefse enclaves.

Anneke Stehouwer liet mij vrijelijk kiezen uit de nagelaten bibliotheek 'Franse Tijd' van
haar  man Martin  Bril.  Dertig  boeken zocht  ik  uit,  wat  een aanzienlijke besparing op de
oorlogskas van dit promotieonderzoek betekende! Mathijs Deen, programmamaker van OVT
van de VPRO, besteedde aandacht aan de rol van het 33e légère tijdens de veldtocht van 1812
op 1 januari 2012. Bovendien zorgde hij onbedoeld voor een doorbraak in het onderzoek naar
contacten tussen Russische en Nederlandse diplomaten over krijgsgevangenen in Rusland.

Gijs Kessler, medewerker van het IISG, deed via zijn schoonvader voor mij vooronderzoek
in Moskou naar Russisch onderzoek naar krijgsgevangenen en vond tientallen publicaties.
Transliteratie is ook een boeiend onderwerp, weet ik nu. 

412



Petra Groen enthousiasmeerde mij de slag bij Krasnoï niet te beschouwen als het einde van
het onderzoek, maar de overgang naar het Nederlands leger medio 1814. Daardoor is nu
duidelijk wat er met het restant van het regiment ná Krasnoï gebeurde, hoe de wederopbouw
in 1813 vorm kreeg, wat de rol van het regiment in 1813 en 1814 is geweest en hoe de
overgang naar het Nederlandse leger in 1814 plaatsvond. 

Zimmer 208 is 'mijn' kamer in de voormalige DDR grenskazerne van Roland en Odette
Harten te Döhren, nabij Helmstedt. Zij boden mij ruimte om in alle rust te schrijven toen het
onderzoek gedaan was,  een passende en inspirerende omgeving. Roland overleed januari
2017. Hij had graag bij de promotie willen zijn. Jammer, ik had hem graag als paranimf
gehad. Roland deed mij de belofte dat ik na mijn promotie nooit meer hoef af te wassen in de
kazerne.

Ik ben tamelijk digibeet. Victor, onze zoon, kan met Excel gelukkig wat ik niet kan. Hij
wees mij  ook op de mogelijkheden van een SWOT-analyse met confrontatiematrix in de
laatste bijlage. Grafieken die ik in potlood aanleverde bij Ed Belt en Raymond Gonzalves
werden met ware alchemistische kwaliteiten op de computer verwerkt. Meest opmerkelijk is
de grafiek van werkelijke en theoretische sterkte van het regiment in deel II waar, onbedoeld,
de gestileerde beeltenis van Napoleon zichtbaar is. Margaret Ann McDonald leerde mij hoe
een geautomatiseerde inhoudsopgave mét hyperlinks aan te leggen. Maásja Verbraak hielp
met de landkaarten. Mijn schoonvader, prof.dr. Dirk Zwart, voorzag de paragraaf over malaria
van waardevolle  aanvullingen.
Dank  ook  aan  Paul  Alders,  Fuat  Agacik,  Toon  Giele,  Frans  Konincks,  Harry  Pomstra,
Marriëtte  Kooy en  Mark  Clarijs  die,  elk  vanuit  hún  deskundigheid,  een  stukje  van  het
proefschrift  lazen  en  het  voorzagen  van  waardevolle  opmerkingen  en  taalkundige
verbeteringen. Esther Kämink maakte leesbaar Engels van de summary. De laatste puntjes op
de i hebben mijn eindredacteurs Victor Rieksen, Maurits in ´t Veld en Jan de Vrijer gezet.

Allerlei verwijzingen kreeg ik naar boeken waar ik voor mijn onderzoek helemaal niets
aan had, maar uit dat gebaar sprak een meeleven en belangstelling dat dan vaak wél op het
juiste moment kwam. 

Veel medewerkers van lokale archieven werden enthousiast voor mijn onderzoek en deden
meer  dan  hun  functie  feitelijk  verlangde.  In  het  bijzonder  noem  ik  Jac  Piepenbrock,
conservator van het Maçonniek Centrum Prins Frederik in Den Haag. Samen konden we mijn
onderzoek naar de ambulante militaire vrijmetselaarsloge inhoud geven. Beiden koesteren wij
bovendien een grote liefde voor de Argentijnse tangomuziek van Osvaldo Pugliese. Dat ik bij
Frits en Ernie of bij Gine en Paul kon logeren in het Haagse was een uitkomst als ik weer eens
dagen in het Nationaal Archief werkzaam was. 

Regisseur Jasper Korving en de cast van het Steengroevetheaterteam Winterswijk gaven
mij door deelname aan de steengroeve uitvoeringen praktische inzichten in totale instituties en
het bijzonder sociaal karakter van het regiment.

Dank ook aan de artsen en therapeuten die mij steunden. Dit proefschrift is voor een deel
liggend geschreven vanwege chronische rugklachten, een aparte maar helaas noodzakelijke
uitdaging. Eind 2014 kwam het onderzoek bijna een jaar helemaal stil te liggen, nadat ik door
een auto geschept was waarbij onder andere de pols van mijn schrijfarm verbrijzelde.

In een  dialoog met  onze goede vriend en kunstenaar  Pieter  van de  Pol  ontstond een
schilderij waarin het boek is samengevat. Mijn broer Leo, die fotograaf is, digitaliseerde het
schilderij waardoor het bruikbaar werd als voorblad.

Dit werk draag ik op aan Free, mijn in vele opzichten bijzondere echtgenote. Zij hield mij
gedurende jaren toch ook nog enigszins in het heden, voorkwam dat ons huis helemaal vol
boeken kwam te staan en hield het desondanks met mij uit. Hoewel weinig affiniteit met
geschiedenis  heeft  zij  door  haar  subtiele  kritische  opmerkingen  op  de  juiste  momenten
bijgedragen aan dit werk.
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