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Bij het raadplegen van dezen Oids zij men indachtig
geen te oud exemplaar te gebruiken, daar inmiddels
nieuwe bepaUngen kunnen zijn vastgesteld, die wèl
in een làtere oplage vervat zijn.
_
_

I

I.

ALGEMEENE BESCHOUWINGEN.

A.. INLEIDING.

Volgens art. 181 der Grondwet zijn "Alle Nederlanders, daartoe in staat,
(zijn) Y'erplicht mede te werken tot handhaving der onafhankelijkheid van
het Rijk en tot verdediging van zijn grondgebied". Art. 182 laat de uitwerking en regeling dier verplichting verder aan den gewonen wetgever over. De
wet, die op het oogenblik van kracht is, dateert van 4 Febr. 1922 en heet:
" Diensfplichtwef'. Behalve het "Dienstplichtbes/11it" (de uitvoering der wet
regelend) bestaan er nog vele aanvullingsbesluiten, orders en beschikkingen.
Hoewel "ieder Nederlander geacht wordt de \Vet te kennen", laat dat
uiteraard in de praktijk nog al te wenschen over. Maar de praktijk leert
ook, dat zelfs het ABC van een wet als die op den dienstplicht niet wordt
gekend. En het is toch voor ouders of verzorgers van jongens (en zeker
voor dezen zelf!) van het hoogste belang de voornaamste bepalingen te
overzien en de plichten en rechten te kennen inzake een z66 in het teven
ingrijpende wettelijke verplic!iting!
Het doel van dezen Gids is dan ook zulks mogelijk te maken door op zoo
overzichtelijk mogelijke wijze alle belangrijke bepalingen in eenvóudige zinnen
weer te geven (het lezen en begrijpen van wetsbepalingen en officieele stukken
is niet a.ltijd gemakkelijk!). Voorts wordt die bewerking door korte beschouwingen ovèr dienstplicht, dienstweigering en kaderplicht voorafgegaan en
dOQr een beschrijving van het leven in den militairen dienst gevolgd. Hierbij
is in geen enkel opzicht stelling genomen inZ(Jke het onfw(Jpenlngsvraagstuk,
daar dit buiten het doel van deze uitgave ligt.
B. DE DIENSTPLICHT.

Vroeger best.onden er alleen maar beroepsmilitairen. In ons land werd de
dieostpUcht, zooals wij dien nu kennen, door Napoleon ingevoerd. Na Napoleon
werd de dienstplicht gehandhaafd, echter bestond het leger in de eerste plaats
uit vrijwilligers en voor zoover noodig aangevuld met militie. Men kon troumens zijn dienstplicht aan een ander overdoen. Over het algemeen deed dat
dan ook een ieder, die het maar eventjes kon betalen. Deze hoogst onsympathieke instclling(plaatsvervanging of remplaçantenstelsèl genoemd), is
eerst in 1898 afgeschaft, vanaf welk jaar wij du$ in Nederland den persoonlijken dienstpUcht hebben.
Zooals hiervoor reeds werd opgemerkt, zijn alle Nederlanders volgens de
Grondwet, in principe verplicht mede te werken tot verdèdiging van het
Land. Ook "ingezetenen'' die geen Nederlander zijn, kunnen daartoe verplicht
worden.
Niet echter worden allen verplicht zich reeds in vredestijd daartoe voor te
bereiden, De Grondwet heeft dit aan den gewonen wètgever overgelaten en
deze verplicht slechts een gedeelte daartoe. Men kan of behoeft niet allen in
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tt roe,pen, doch Jaarlijks slechts een zeker aantal. Uit
~ ~,k-.... -~maakt. ,v;; hebben ,hier dus geen algemeenen dienst•
~ ' t ~ l<-'11 " ' " - 111.,.
•
•
1
.. . d
:r,ld,t.. l.'-t ~~~b. 11 antal is in 0011 loop der tijden nog n eens ge~11z1g .
hl I~ '- ~~van llOOO op 17500, in 191 2' van J7!j()() op 23600, m 1921
~ :t ..~ op 13000 en in 1922 weer (oflicieel) op 19500 gebracht.
~~~ t><•~.o. d_it aantal wordt nog een hoeveelheid dienstplichtigen
~ ( : " ( t l ~~ aa.u bet gelal dergenen, die, om verschillende redenen,
~<.'<.'rl'-\'.t~~ ti<:.ilting , ijn ontvallen. Zoo bedroeg het aantal voor 1925:
~ "~i'l "VQo.t (le zee111acht 750) en voor 1926: 22673 ( idem 850).
i)(,t1- ~t w;,,ti.'11.\1t lQting is men vrij algemeen slecht te spreken. Loten om
NII , . _ ~ ~~httng i:s ook niet fraai. Een ander systeem schijnt echter
111>.~ ~ ~ Yden zijn trouwens over den, ~e~eelen _dienstplicht ~-einig
~ l ~ Qmdat zij dt- verplichting tot m1hta1ren <henst onzedehJk of
...~ -~~ dttll' omdat zij deze11 onnoodlg, nutteloos , en z~lfs
~"'~ ~ iouden 1ij den dieustplicht wel geheel afgeschaft willen zien.
&-~ $\Tij,l ~ en tegen het onderhouder\ van een oorlogsleger wordt
~"wd • ~ t>ulfü\ -<k Volksveriegenwoordiging gevoerd, doch kunnen wij
Mtf "ttl~ btu Mttl\.
-" ~ ~ttt somn1ige dienstplichtigen der-mate bezwaren legen den
~~ ~ ~11. dat zij tot dienstweigering konten, moeten wij hier
wtl - - - - -...~ ~ltngen daarover bestaan.
~ t op

..__ «-

C. ~l'WfllO.ERINO.
~ liltt {sinds 19ZZ

nieuwe) Gro11dwetsarHkel 183: ,.Bij de wet
~ ~ ~-avd~ genoemd. waarop wegens ern~tige ,gewetensbezwacen
, ~ - : : ~ den krijgsdienst wordt verleend". is de dienstweigering bij
~ ~ ~ "' "-el in de ,.\Vet van den l3den juli 1!'123, betreffende de
~~ (Stbl. 3$7). Deze wet maakt onde1"11chcld tusschen hen,

~l~~te«n:
~ " roU!talren dienst "bepaaldelijk gericht op strijd met de
~11"eo
a ~ militairen dienst "1>an u•elken aard ank",
- \'<I.Mf ~ Q.Qgubli~ dat men als dlenslpllchllge Is aangcweien, d.w.z.
~ - Dt'll {~•rt 11a d& loting) daarvan kennis hN•lt g~kre~n van den
8..1~,~ltt. hll ffl('n - in één dier beide gevallen vtrkeere111l - tich "met
11<1 ffit<-"'"11 on1l:.l~ verioekschrift" tot 11~11 mini$t~r v1111 Oorlog (Mal'Ûlt) 'rllfflf:ka. In dat vtrt01:kschrift moet du~ hch11lv\' 1131\tn, voornamen,
~ ~ t , < tll -datum en woonplaal$ van d~n a1111vr11g~r, tevens staan
~ ,._~ ~ (ile .A. of B. hierboven) hij h(>hoort en op welke grondeu
tlij qa N"ntVf'II 'kO('(<tert. Het verdient altijd aanhevelinR 11111 het vertoek'l=dlritt ~ ttMls.:eving van den Burgl•me~ster tot te voegen en dit langs
.._~ •tariltit in tt dienen. Mèn kan het ,chter ook rteht$!r-ttks aan den
~fflldto..
- Dt, Mll\lt<tef s~lt fltt onderzoek In hand,n vin ten door de Kroon
~ ~ , van drie leden.
- Ottt NllllaltSSie- Is verplicht den verzollktr op te roepen en hem, bij
~~. tt

boottn.
- to..ûq ~ Minister nog niet beslist heeft kan mtn Vrill'Steld worden
, ... \tit11metriclat!JICtll,
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- Beslist de Minister in gunsHgen zin, dan wordt iemand van groep A. belast
met militaiNn dienst, die niet gericht is op den strijd met de wapenen en
moet dan 8 maanden langer dienen, dan de diensttijd anders zou geweest
zijn. Iemand van groep B. wordt, onder opheffing van militair verband,
terwerk gesteld bij een anderen tak van Staatsdienst en moet dan 12 maanden
langer dienen dan hij anders had moeten doen. Aangezien de laatste dus
geen militairen dienst vervult en aan de lichting ontvalt, moet een ander in
zijn plaats dienen en maakt hij dus ook niet zijn jongere broeders vrij.
- De verkorting voor het eventueel behaalde diploma van voorgeoefendheid
wordt noch door groep A., noch door groep B. ·genoten.
- De Minister bepaalt wanneer die "andere" diensten aanva~gen.
- Beslist de t,{inister in ongunstigen zin, (er i.s geen booger beroep), en
volhardt men in zijn weigering, dan komt men voor den Krijgsraad en wordt
men veroordeeld tot gevangenisstr-af. Hooger beroep bij het Hoog Militair
Gerechtshof. (H.M.0.)
Deze regeling en nog meer de praktijk der uitvoëring wordt door zéér
velen van allerlei richtingen onvoldoende, onjuist of onrechtmatig geacht.
De regeering heeft, wat de uitvoering betref!, dat ten deele toegegeven en
overweegt eenige verbeteringen.

D. KADERPLICHT.
Aangezien het steeds in dienst hebben van beroepsmilitairen voor alle
aanvoerdersplaatsen te kostbaar bleek, is men er reeds lang geleden toe
over gegaan, de gelegenheid open te stellen voor niet-beroepsmUitalren om
eeo rang te bebalen. In de eerste plaats kwamen daarvoor de zich vrijwilJig
aanbiedenden in aanmerking, voor zoover noodig aangevuld door aanwijzing.
In den loop der laatste 25 jaren werd het aantal van deze vrijwilJigers
echter steeds geringer, terwijl het aantal noodige kaderleden (o.a. door de
uitbreiding van het aantal lotelingen) steeds grooter werd. Het getal dienstplichtigen, - dal genegen of niet genegen - aangewezen werd voor de
opleiding tot een rang (- kaderopleiding) werd dus steeds grooter. Sinds
nu bovendien om zuinigheidsredenen het ,beroepskader" steeds meer ingekromp.e n werd, en het • verlofskader" dus een steeds grooter rol in de aanvoering is gaan spelen, is bef vrijwel regel, dat iemand met één of meer
jaren u. L.O., H. B. S., e.d. voor de opleiding tot onderofficier en iemand
met einddiploma 5-jr. H. B. S. (of gelijkgesteld e.xamen) of ttooger Onderwijs
voor die tot officier wordt aangewezen.
Die aanwijxing geschiedt tegenwoordig reeds vóór de Inlijving In het leger
(een maand of drie nadat men .er in geloot" is) en wel gegrond op gegevens
verkregen door de geneeskundige keuring en hel genoten onderwijs van den
dienstplichtige. Stelt men zich vrijwillig ter beschikking, dan kan men dat
ook bij de "keurillg" mededeelen.
Dat er voor de kaderopleiding betrekkelijk zoo weinig liefhebbers zijn,
wordt wel het meest veroorzaakt door de zwaardere lasten, die op de schouders dexer dienstplichtigen wordt gelegd.
Bijvoorbeeld een dienstplichtige van de infanterie:
Deze dient, niet-voor-een-rang-aangewezen: 51/a maand,
voor onderofficier-aangewezen:
9 maanden
voor officier-aangewezen:
12 maanden.
De eerste categorie heeft maar 2 berbalinga-oetenlngen te vervullen (totaal
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hoogstens 40 dagen, de tweede ook (totaal hoogstens 54 d~gen) en de derde
ieder jaar drie weken. Deze termijnen van herhallng~oefen1ngen gelden ook
voor de andere wapens (Artillerie, Cavalerie enz.) Zie echter blz. 18.
Dat vooral dit laatste zéér drukt in het maatschappelijk leven spreekt
wel van zelf. Het eigenaardige is nu, dat de opleiding tot ófficier "dienst',
is en men zich dus strafschutdig maakt bij het niet behoorlijk volgen dier
opleiding. De officiersrang zelf kan men echter alléén verkrijgen na het
afleggen van een eed. En dit is uiteraard geen .dienst." Zoodat iemand
die dien eed niet wenscht af te leggen .... niet benoembaar tot officier is,
dus . ... onderofficier blijft, dus .... maar 2 herhalings-oefeningen behoeft
te vervullen. Daar dit eed weigeren hand over hand is toegenomen, heeft
dat in 1924 een gedachtewisseling in de 2e Kamer uitgelokt. De toenmalige
minister heeft toen medegedeeld, dat hij overwoog om die eed-weigeraars
dezelfde verplichtingen op te leggen als officieren. Dat moet dan echter
bij de wet gemachtigd worden en daartoe is het nog steeds niet gekomen.
De tegenwoofdige minister heeft de verplichtingen van een verlofsofficier
wat gemakkelijker gemaakt. Of hiermede het verschijnsel gebannen is, dient
te worden afgewacht. In ieder geval zal dus iedere jongen, die wat meer
dan Lagere School heeft, er op moeten rekenen, dat hij aangewezen wordt
voor de opleiding tot onderofficier en ieder, die einddiploma H. B. S., iets
dergelijks of méér heeft, tot officier. Hoe hij zich moet gedragen t.o. v.
het aanvaarden van dien rang, dat is een kwestie, die wij in dit geschrift
niet thuis achten. Dat moet hij trouwens evenals de dienstweigering met
zijn geweten uitmaken. Wel mogen en moeten wij hem sterk ontraden om
(eenmaal in dienst) de opleiding slecht te vo.lgen of lijdelijk verzet te
plegen. Dat berokkent hem niets dan verdriet, terwijl het "tijd verlummelen"
altijd zelf-schadend werkt.

11. VÓÓROEFENINO.
Het beginsel, dat men door vóóroefening verkorting van diensttijd kan
verkrijgen is al zeer oud. Na de mobilisatie is dat echter eerst in den vorm
van tegenwoordig neergelegd. Er is toen een instituut georganiseerd (onpractisch en ten onrechte • Vrijwillige Landstorm" geheeten), waarin ·men
door eenige uren per week te oefenen op 16-18-jarigen leeftijd een diploma
(Bewijs van Voorgeoefendheid) kan behalen, dat recht geeft op vier maanden verkorting van diensttijd. Bovendien werd in dat instituut een afzonderlijk (6ók over het geheele land verta\d) korps opgericht, Kaderlandstorm
geheeten, waarbij de jongelui worden geplaatst voor zoover zij méér dan
lager onderwijs genieten of genoten hebben en die ziet; zoodoende konden
vooroefenen voor den rang, dien zij later in het kader van het leger moeten
innemen (zie het voorafgaande onder Kaderplicht).
Dat inst-ituut werd wel in de wet vastgelegd, evenals de verkorting van 4
maanden, maar de organisatie, de bepalingen omtrent toetreding, ontslag
enz. enz. zijn zéér herhaaldelijk veranderd. Dit beeft tengevolge gehad, dat
men is gaan schromen om er een verbintenis bij aan te gaan en dat men
het instituut - dat overigens onmiddellijk bleek méér in de sympathie te
vallen der massa dan het kazerne-systeem - is gaan wantrouwen. Bovendien trad het grootste gedeelte der a.s. dienstplichtigen niet tot het instituut
toe, omdat zij (vaak ten onrechte!) rekenden op vrijloten.
Door dat aJles werd de deelnam.e in het instituut te gering, om die bezuiniging te geven, welke men er zich van had voorgesteld. Plannen omtrent
opheffing vonden echter krachtigen tegenstand (de meerqerheid in de Tweede
Kamer is vóór behoud van het Instituut zoolang de dienstplicht als thans
bestaat) en dus moest men wederom aan reorganisatie denken. Het punt
waar hier alles om draait is de .aanmelding na de loting"· Kan een jongen
nadat hij .er ingeloot" is, alsnog zich aansluiten om het bewijs van voorgeoefendheid te behalen, da11 zal hij dat over het algemeen natuurlijk doen.
Die aanmelding na de loting (hel zou ook verkregen kunnen worden, door
de loting te vervroegen 1) is reeds meerdere malen overwogen en in uitzicht
gesteld, maar nog steeds niet ingevoerd.
In het najaar van 1926 zal in de Tweede Kamer over het VóóroefeningsInstituut beslist worden, zoodat gebruikers van dèze oplage van dezen gids
goed zullen doen, na dat tijdstip even te informeeren in hoeverre de bepalingen van nu zijn veranderd. Deze komen in hoofdzaak neer op het volgeJJde:
- In ieder najaar wordt de aanmelding over het geheele land korten tijd
opengesteld voor derenen die In het aanbrekende jaar 19 Jaar oud worden.
- Zij worden dan geneeskundig onderzocht (volgens dezelfde eischen als
voor den dienstplicht) en kunnen na goedkeuring een verbintenis sluiten
durend tot bun inlijving in het leger.
- Zij ontvangen uniform, uitrusting en wapenen (die zij zich verbinden
in goeden staat te onderhouden en anders geldelijk te vergoeden).
- Dan beginnen de oefenlnp n in klauen van ongeveer 10 man, en wel
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•
cember van het jaar waarin men 18 1aar wordt.
.
_ Men moet zich dan echter verbinden tot I October van bde t Jaar :,vaa_rln
30 jaar wordt tot de verplichtingen van een gewoon 1enstphchhge
;:~hallngsoefeningen !) ook al loot men vrij. Deze be!"11ing is_ de oorz:aak
dat de aanmelding nu ook in dit deel van het Vóóroefenin~-lnstttuut lcw1jnt.
_ Degenen dezer contractanten, die wegens hun onderw1Js kunnen worden
aangewezen voor officier, worden Kaderlandstormers genoemd, krijgen op
hun uniformkraag een roode granaat als kenteeken, en moeten in de Paaschvacantie drie, in de Kerstvacantie vier geheele dagen nabij hun woonplaats
en in de Zomervacantie gedurende drie weken in een kamp oefenen (boven
en behalve de gewone wekelijksche oefeningen).
- Wanneer de in opleiding voor sergeant ûjnde vóóroefenaar in het
bezit is van het bewijs van vóórgeoefendbeid, daarna gedurende 3 mnd. de
opleiding trouw heeft gevolgd en 17 jaar oud is, kan bij tot korporaal
bevorderd worden.
- De opleiding en het examen voor sergeant geschiedt op overeenkom·
stige wijze als voor het bewijs van vóórgeoefendheid en naar de eischen,
die ook in het leger daarvoor zijn vastgesteld. Om den rang zelf te ver•
krijgen, moet de voor het examen geslaagde eerst met voldoenden uitslag
een maand proefdieneo in het leger (wat de jongelui gewoonlijk in de
vacantie doen) en 18 jaar zijn.
- De sergeantsrang geeft wederom 3 1/a maand verkorting van diensttijd
aan hem, die .er In geloof' Is en daarna aangewezen wordt voor een rang,

Opmerking: Om dus door v66roefening den rang van sergeant te verkrijgen, m_oet m~n Ie de voordeelen van een eventueel vrijloten prijs geven,
2e vacantieoefenmgen volgen, 3e de opleiding (die minstens een jaar vergt)
vol~n en 4e een maand in -~et leger dienen. Dit alles om 3½ maand verkorting van dienst te verknJgen in het geval dat men er in loot en aturP"
wezen wordt v~or een rang. Zakelijk geredeneerd is het voordeel hier 4119
zéér problematisch 1
- Opleldln_g tot vaandrig (dat is de officiersopleiding) kan in het V6Moefenings-lnshtuut alleen v~or de Kaderland$tormers, die zich vóór l Apdl
1922 hebben verbonden. Zij, die na dien datum kwamen of komen, ~
(1) Een volledif:e betcbrlfvlog en, toellcbllag der examtnitof wordt la lloetTOna
enen (prij• f 1......) &q de firma .De Ma&Mi..t• te ~otteNla,a, Burs- de Roeatrllt •
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alleen vaandrig worden door een cursus van twee maanden te volgen aan
een .School voor Verlofsojflcieren" i n het leger, en na weder een maand
proefdienen. Om tot vaandrig te worden aangesteld, moet men 19 jaar zijn.
Ten slotte nog eenige belangrijke bijzonderheden:
- Het tijdstip van aanmelding wordt vrijwel overal in het land in de
plaatselijke bladen aangekondigd. Om in contact te treden met den plaatselijken leider der oefeningen, vrage men op het gemeentelluis naar diens
naam, adres en kwaliteit.
- Oaat men als dienstplichtige naar het leger, terwijl men een verbintenis heeft bij het Vóóroefenings-lnstituut, dan vervalt die op den dag vóór
de inlijving en heeft deze plaats in den rang, die men op dat oogenblik
bekleedt.
- Wordt de tegenwoordige verbintenis, om welke reden ook, tusschentijds
verbroken, dan vervalt het bewijs van vóórgeoefendheid en gaat de eventueel
verkregen rang verloren.
- In INDII! bestaat de algemeene dienstplicht, m.a.w. men kan daar niet
vrijloten en ook geldt er geen broederdienst. Een jongeman, die vóór het
jaar, waarin hij 26 jaar wordt, naar Indië gaat, zal dus verstandig doen z.m.
den dienst in Nederla.nd te vervullen, want dan is bij in Indië wel vrij.
Daartoe moet hij in Nederland minstens 51/i maand hebben gediend, I>/
hij moet het bewijs van vóórgeoefendheid hebben en 11/ , ma.and dienen.
Wenscht hij den laatsten weg te bewandelen, dan mag hij zich ook na de
loting aanmelden bij het Vóóroefenings-lnstituut (indien hij is vrijgeloot).
Om die 51/ 2 of 11/ie maand te dienen, vervoege hij zich (zoo spoedig mogelijk
nadat hij daartoe het besluit heeft genomen) op het bureau van het regiment
waarbij hij dat wenscht te doen. Want die dienst kan maar op bepaalde
tijdstippen van het jaar aanvangen.
- Vóóroefeoen kan men zich nog maar alléén voor de Infanterie en voor
de Vesting-Artillerie (dit in slechts enkele plaatsen) en men wordt ingelijfd
bij het wapen, waarvoor men zich heeft vóórgeoefend.
- De nlet-Kaderlandstormer behoeft, nadat hij het bewijs van vóórgeoefendheld behaald heelt, slechts 50 uren per jaar te oefenen, om tot aan
zijn inlijving in het leger zijn diploma geldig te houden.
- De Kaderlandstormer .kan zulks eveneens, nadat hij sergeant is geworden. Op verzoek wordt dit ook toegestaan indien hij door studie, ziekte
of betrekking be111ist verhinderd is tijdelijk of voorgoed aan de oefeningen
deel te nemen.

f

111. HET JAAR WAARIN MEN 19 JAAR WORDT.
A. INSCHRIJVINO.
- In de maand Januari moet hij, die op 1 Januari in Europa woont of
wiens wettige vertegenwoordiger op dat tijdstip in Europa woont, op het
ge meentehuis zich laten inschrijven voor de dienstplicht.
- De inschrijving moet plaats hebben: door den betrokkene zelf of door
zijn wettigen vertegenwoordiger (d. i. hij die de ouderlijke macht de voogdij
of de curateele uitoefent) óf door een daartoe schriftelijk gemachtigde.
- Reeds bij de inschrijving kan men opgeven de rede'n van vrijstelling
van den dienst, dien men vermoedelijk kan doen gelden.
- Komt men (of de w. v.) na bovengenoemd tijdstip in Europa wonen
en vóór 1 Januari van het jaar waarin men 25 jaar wordt, dan moet men
een en ander doen binnen 30 dagen na aankomst.
- Van de inschrijving ontvangt men een bewijs.

•'

Opmerking: Voor ingezetenen, niet Nederlanders, kortelings genaturaliseerde
Nederlanders, gevangenen, krankzinnigen, en andere bijzondere gevallen
bestaan bepalingen, waarnaar de betrokkene11 of hun verzorgers goed zullen
doen tijdig te informeeren. Eveneens bij twijfel omtre11t • woonplaats", gemeente van aangifte e. d.

B. DE KEURING.
- Ongeveer 16 Maart beginnen de zittingen van de .Keuringsraden."
- Minstens Uen dagen vóór dat men verschijnen moet, wordt de regeling
door den Burgemeester openbaar bekend gemaakt en ontvangt men bovendien
een persoonlijke oproeping.
- Kan men (b.v. door verhuizing) bezwaarlijk voor den aangewezen
keuringsraad verschijnen, dan moet men de oproeping onmiddellijk beantwoorden met een verzoek elders te mogen worden gekeurd.
- Op de keuring kan men zijn wenschen kenbaar maken omtrent het
wapen waarbij men gaarne Ingelijfd zou willen worden (zie hiervoor ook blz. 5).
- Men kan éénmaal .tijdelijk ongeschikt" worden verklaard (b.v. als men
tusschen 1. 50 M en J. 55 M groot is). Men is dan verplicht zich het volgend
jaar nogmaals te doen keuren.

Opmerking: Op het oproepingsformulier staat o.a. vermeld, In welke gevallen
men niet behc;>eft te verschijnen.

C. HERKEURINO.
- Voor het geheele land bestaat één .Herkeurlfl/I8raad", waarvan de
eerste zitting in ieder geval vóór 1 Juli moet plaats hebben.
- Binnen 10 dagen nadat de uitslag der keuring (in het openbaar) is
afgekondigd kan men herkeuring vraeen, in een verzoekschrift, dat aanne10
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melijke gronden voor de aanvraag moet bevatten en dat men indient bij den
Burgemeester der gemeente waar men is .ingeschreven,"
- Ook de • wettige vertegenwoordiger" kan dat doen en ook kan ieder in
datzelfde Jaar en in dezelfde gemeente .ingeschreven" persoon zulks over
een lotgenoot doen (indien hij ernstige reden heeft om te meenen, dat deze
ten onrechte is afgekeurd).
- Van de aanvraag ontvangt men een bewijs.
- Tien dagen voor men verschijnen moet, geeft de Burgemeester daar
openbaar en persoonlijk kennis van.
- In het najaar 1ijn er nog zittingen in een aantal plaatsen (die de Burgemeester weder aankondigt), waarvoor zij kunnen verschijnen, die nog niet
gekeurd zijn of die sinds de keuring ziekten of gebreken hebben gekregen
of een verergerden graad daarvan, z66, dat er grond i,s voor het vermoeden
niet meer .geschikt'' te zijn, In dat geval de aanvraag rechtstreeks in te
zenden aan den voorzitter van den herkeuringsraad.

Opmerki11g .- Bij niet versch ijnen wordt men .voor geschikt gehouden", terwijl er natuurlijk bepalingen bestaan omtrent gebleken bedrog, die dit - behalve
om de moreele zijde -

ten sterkste doen ontraden l

D. \llWSTELLINO.
- Jaarlijks in de eerste helft van Mei ontvangt iedere ingeschrevene van
zijn Burgemeester (openbaar en persoonlijk) een waarschuwing, inhoudende
de reden van vrijsrelling, de wijze van aanvraag, enz.
- Welke .stukken" noodig zijn voor de aanvraag, dient de belanghebbende (of iemand namens hem) op het gemeentehuis mondeling te lnformeeren.
- Van de aanvraag (die bij den Burgemeester wordt ingediend) ontvangt
de aan vrager een schriftelijk bewijs.
Redenen voor vrijstelling zijn: Broederdienst, Kostwinnerschap, Persoonlijke Onmisl:laarheld, Bekleedlng va11 (of In opleiding voor) een Qeesfel/Jk
of Godsdienstig-Menschlievend Ambt, Verdrag en Bijzonder Geval.
- Gedeputeerde Staten verletnen .Broederdienst", de Minister de andere
vrijstellingen.
- Iedere .uitspraak" over een vrijstelling moet door den Burgemeester
openbaar worden bekend gemaakt. Bovendien geschiedt dit persoonlijk aan
belanghebbende en wel .Broederdienst" door den Burgemeester en de andere
vrijstellingen door den Minister.
- Binnen 10 dagen na een .openbare uitspraak" kan de aanvrager (of
zijn wettige vertegenwoordiger), met een met redenen omkleed verzoekschrift,
in beroep gaan bij de Kroon (bij den Burgemeester inleveren). Dit kunnen
ook de andere .Ingeschrevenen" (van hetzelfde jaar en dezelfde gemeente)
doen of hun wettige vertegenwoordigers.
Hier volgen de voornaamste bijzonderheden der vrijstellingen.
- Van ieder gezin l:lthoeft maar één Jongrn te dienen, d.w.z.:
t;
_ Vrijstelling wegens broederdienst heeft bij, wiens wettige broeder
C
., of halfbroeder gediend beeft bij de Nederlandacbe of Overzeeache
-0
weermacht.
t
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_ Dit gediend" is eerst gelcllg, als die broeder of halfbroeder
minstens
51/ 1 maand beeft gediend, of militair pensioen geniet of
-
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beeft genoten,
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werkelijba dlenat 11 overleden,
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- Verlof-perioden van langer dan 14 dagen tellen niet mee als
dienst; kortere verloven wel. Voorts is de maand in dezen op 30
dagen gesteld.
h
16 e 31 M ·
_ De aanvraag moet gedaan worden tussc en
n
.c1. Ontrvoor te laat, dan moet de aanvraag binnen 1~
staat het ree ht daa
(
•
•·
tstaan
geschieden.
Het
kan
immers
z11n,
dat de
On
dagen na het ·en men zich beroepen wil bez1g
· 1s
· ZIJD
·· d"1enst te verbroed er op W1
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vullen en de aanvraag moet pas geschieden als een er vooromschJeven omstandigheden het geval is).
. .
De aanvraag moet geschieden met twee meerderJange getuigen,
die op de hoogte zijn van de samenstelling van het gezin.

Opmerking: Er zijn nog een groot aantal ondergeschikte bepalingen
voor allerlei bijzondere gevallen. Men informeere dan eventueel op
de Gemeente-Secretarie of bij .MILADBU".

Om deze reden wordt zoo eenigszins mogelijk vrijstelling gegeven en
slechts bij hooge uitzondering vergoeding.
- Deze vrijstelling wordt verleend, indien anders • voldoende middelen tot levensonderhoud ontbreken" aan : echtgenoote, bloed- en
aanverwanten in rechte linie, andere idem in tweede graad, pleegouders,
bij vonnis te onderhouden personen.
- Aanvankelijk één of meermalen • voor bepaalden duur''. Na vier
jare11 in totaal • voorgoed".
- Aanvraag mondeling op gemeentehuis omstreeks drie maanden
vóór het tijdstip van inlijving. Kan dit niet, dan binnen 14 dagen
nadat het mogelijk is om de aa.nvraa·g te doen.

Opmerking: Ook gedurende den militairen dienst kan deze reden tot
vrijstelling ontstaan. Alsdan onmiddellijk vrijstelling vragen. Alleen
als de dienst daar ernstig onder zou lijden wordt het geweigerd en
kostwinnervergoeding verleend.

'

In deu omstandigheid wordt de 11rijsfelling verleend, ook al verzet
het dienstbelang er zit:h tegen.
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- Indien de aanwezigheid van den dienstplichtige .noodzakelijk is
voor de instandhouding der middelen van bestaann voor dezelfde
personen als hiervoor (onder Kostwinnerschap) zijn aangegeven.

Opmerking: Men denke hierbij b.v. aan een fabriek of een winkel,
waarin de dienstplichtige werkzaam is, misschien niet als .kostwinner",
maar dan toch zoodanig onvervangbaar dat als hij er niet is, de zaak
zal gaan kwijnen.
Overigens geldt voor deze vrijstelling alles wat hiervoor onder Kostwinnerschap is vermeld.

Wie geacht worden onder deze categorie te behooren staat omsthrtven in twee omvangrj/ke tabellen, toegevoegd aan het Di;nsfpllchtbes/JJJI,
welke tabellen men op ck Gemeente-Secretatie kan raadplegen.
- Deze vrijstelling kan ook worden verleend aan iemand die ver-keert In een geval, dat met één, voorkomend In die tabellen, kan wo,dea
gelQkguteld.
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- Tusschen 16 en 31 Mei (of binnen 14 dagen na het ontstaan van
het geval) een verklaring inleveren bij den Burgemeester, waaruit het
onderhavige geval blijkt. (Datum en plaats van geboorte vermelden).
- Deze verklaring mag bij de inlevering van beo, die nog in opleiding zijn, niet ouder zijn dan 10 dagen.
- Aanvankelijk één of meermalen voor .bepaalden" tijdsduur. Na
vier jaren in totaal • voorgoed".
Opmerking : Indien de reden der vrijstelling ophoudt te bestaan,
verval/ ook de vrijsle/1/ng, ook al is deze reeds voorgoed verleend.
Deze vrijstelling wordt verleend aan Ingezetenen, niet Nederlanders
die blijk'en te behooren tot een Staat, waarmede in dezen een verdrag
Is gesloten.
- Dit zijn: België, Bulgarije, Columbia, Denemarken, Duitscbland,
Italië, Japan, Liberia, Mexico, Noorwegen, Oostenrijk, Perzië en Zwttserland.
Opmerking I: Eveneens zijn vrijgesteld de hier wonende onderdanen
van Staten, waar de Nederlanders ook geen dienstplicht behoeven te
vervullen, t.w.: Amerika (V.S.), Argentinië, Australië, Brazilië, Britsch
Indië, Canada, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot Brittannië en Ierland, Hongarije, Letland, Lithauen, Luxemburg, Polen,
Portugal, Roemenië, Yoego Slavië, Spanje, Tsjecho Slowakije, ZuidAfrikaansche Unie en Zweden.
Opmerking Il: Feitelijk mag iemand die onder deze categorieën
behoort al niet worden .ingeschreven". Maar het kan te laat ontdekt worden en dus bestaat de bepaling, dat niet alleen de belanghebbende het kan aanvragen, maar ook dat iedere autoriteit .aan wie
het blijkt of vermoedt" het ten spoedigste aan den minister moet
opgeven (oo·k al is de belanghebbende inmiddels in dienst of vrijgeloot). Nadat de fout ontdekt is, wordt iemand van deze categorie
dus geheel van de opgave afgevoerd.

Wal als een bijzonder geval wordt aangemerkt, staat ter beoordee-

-.,.,..

ling van den Minister.
_ In het algemeen betreft dit gevallen, die niet door de wet zijn
voorzien, daarin niet goed kunnen worden omschreven of ontstaan
zijn nadat de tijd voor de normale vrijstellingen is verstreken (b.v.
een' broeder keert van desertie terug in dienst, nadere wettiging van
een broeder enz.)
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Twee belangrijke bijzondere gevallen zijn:

1. Iemand, die een broeder heeft welke bij het Vóóroefeijnln gs-t
Instituut den ranr van sergeant beeft behaald, vr ge1oo
is maar de verplichting op zich genomen heeft de herba•
ll~gsoefenlngen mede te maken alsof hij er wel is ing~loot.
u Iemand, die een broeder heeft, welke bij het Vóóroefen1ngs-. Instituut het bewijs van vóórgeoefendheid heeft behaald,
c1aanra 1•/1 maand Is pan dienen en Yerder als ouder L
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In deie omstandigheden verleent de hUnister vrijstelling aan de
jongere broeders, niet op .broederdienst" (want dit is het wettelijk
niet), doch op grond van . een bijzonder geval".
- De aanvraag moet per verzoekschrift aan den Ml nister {liefst)
bij den Burgemeester worden ingediend.
E.

UITSLUITING.

- Uitgesloten van den dienstplicht zijn zij, die tot meer dan zes maanden
(In totaal) onherroepelijk tot gevangenisstraf zijn veroordeeld of tengevolge
van een rechterlijk vonnis of krijgstuchtelijke maatregel den militairen dienst
gedwongen bebben verlaten.
- In Mei (voor later ontstane gevallen .zoodra mogelijk") -zenden de
daartoe aangewezen autoriteiten een opgaaf aan den Minister in van de
personen, die voor uitsluiting in aanmerking komen.
- De uitsluiting geschiedt door den betrokken Minister. Zijn uitspraak
wordt door den Burgemeester ter algemeene (èn persoonlijke) kennis gebracht.
- ,,Beroep'', als voor vrijstellingen op blz. 1t omschreven.
Opmerking: Bij twijfel en voor bijzondere gevallen (b.v. iemand die .grafie''

heeft verkregen) raadplege men de stukken van ltet vonnis of besluit of
informeere men ter Gemeente-Secretarie.
F. LOTINO.

Over het doel der loting, n.l. om op zoo onpartijdig mogelijke wijze uit
te maken wie der ingeschrevenen wèi en wie niet zullen behooren tot het
gedeelte, dat werkelijk in dienst moet komen, spraken we. reeds op blz. 4.
- Aan de loting deelnemen moeten allen, die .ingeschreven" zijn, behalve
zij van wie op den dag vóór de loting vaststaat .voorgoed ongeschikt'' of
.uitgesloten" te zijn.
- Vrijgestelden (die wel zijn .ingeschreven") loten dus wèl mede. Daarom
is onmiddellijk na de loting nimmer nauwkeurig aan te geven, vanaf welk
nummer • vrijgeloot" is. Hebben er n.l. vele vrijgestelden toevallig een laag
nummer getrokken, dan zal de vrijloting eerst bij een hoog nummer aanvangen, en omgekeerd.
- • Vrijloten" is in .zooverre een verkeerqe uitdrukking, dat de loting
slechts uitmaakt wie in vredesffjd vrij is. Wat men in de wandeling noemt
.ingeloot" heet officieel .gewoon dienstplichtige" en wat wij zoo•VTijgeloot''
noemen: .buitengewoon dienstplichtige''. Dienstplichtig zijn de lotelingen
dus in principe allemaal. In .gewone lijden" echter slechts voor zoover zij
beneden een bepaald nummer hebben getrokken en niet zijn vrijgesteld. In
.buitengewone tijden" zijn de vrijgestelden dus ook dienstplichtig, uitgezonderd die op grond van • Verdrag", .Geestelijk ambt enz." en .Bijzonder
geval". (Dit laatste indien •het er uitdrukkelijk bij bepaald is.)
- T{Jdstip der loting: In de maand Augustus. Minstens tien dagen te
voren maakt de burgemeester het bekend.
- Is een lotdlng niet aanwtz/g en ook niet zijn • wettige vertegenwoordiger", dan wordt door den burgemeester of diens vervanger-ter-plaatse het
lot getrokken.
Evenzoo als de loteling niet in staat Is of weigert een nummer te trekken.
- Binnen 10 dllgen na lotingsa8oop kunnen de belanghebbende lotelingen
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of hun wettige vertegenwoordigers een met redenen omkleed bezwaarschrift
(op verzegeld papier) over de gehouden loting bij den Burgemeester indienen,
waarop door den Commissaris in de Provincie wordt beslist.
- Het Juiste aantal, dat de lichting zal bedragen wordt Jaarlijks bij K. B.
vastgesteld (zie blz. 4). De verdeeling der lichting over de provincies wordt
daarop door den Minister bepaald, waarna de Commissaris in de Provincie
het aandeel van elke gemeente vaststelt. Deze autoriteit wijst nu, aan de
hand der gemeentelijke lotiugregisters, beginnend met het laagste nummer,
degenen aan, die "gewoon dienstplichtige" worden (met a.w. ,.er ingeloot"
zijn). De rest zijn "buitengewoon dienstplichtige."
- De ofjicieete uitslag der loting - deze aanwij:ting dus door den Commissaris - deelt deze aan de Burgemeesters van zijn provincie mede, die de lotelingen hunner gemeente van de aanwijzing tot "ge.woon" of tot "buitengewoon " dienstplichtige een persoonlijke kennisgeving zenl:lt.
0.

TOEWijZINO.

- Omtrent indeeling bij land- of zeemacht, bij een bepaald wapen, Jichtingsploeg, regiment, garnizoen, enz., hebben de ingeschrevenen reeds bij de
keuring hun wenschen kenbaar kunnen maken. Met- deze wcnschen wordt
alléén rekening gehouden, voor zoover de dienst en de ontwikkeling van
belanghebbende daarmede vereenigbaar zijn en in de eerste plaats met de
wenschen van degenen, die het bewijs van vóórgeoefendheid hebbel).
- Bovendien brengt de Bu_rgemeester in de eerste helft van Augustus ter
ken nis van belanghebbende-n, dal zij, en hoe zij zich kunnen opgeven voor
bepaalde korpsen of functies, ,velke in die kennisgeving worden genoemd
(motordienst, ziekenverpleger, enz.)
- De toew.ijnng aan korps, garnizoen, kaderopleiding, enz. geschiedt door
den ,.lndeelingsdistrictscommandant." (het land is verdeeld in 12 indeelillgsdistricten). Deze geeft daarvan kennis aan den Burgemeester, die belanghebbenden ten spoedigste persoonlijk mededeeling doet. In die mededeeling
staat het tijdvak vermeld, waarin de dienstplichtige moet opkomen en of hij
voor kaderopleiding is aangewezen. Oen juisten datum enz. verneemt hij later.
Opmerkingen:
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1. leder jaar zijn er weder velen, die ver2-oeken om in een ander
tijdvak te mogen opkomen, dan het bepaalde; die een ander garnizoen
wenschen, dan het aangewezene of die ontslagen hopen te worden
van de aanwijzing voor Kaderopleiding.
Men bedenke dan vooruit, dan de tijdvakken van opkomst voor
bepa;ilde categoriën zijn vastgesteld (niet-voorgeoefenden, voorgeoefenden-bestemd-voor-onderofficiersopleiding,
niet-voor-geoefendenidem, voorgeoefenden-sergeant, voorgeoefenden-bestemd-voor-ofliciersopleiding enz. enz.) Men kan dus alléén een gunstige beslissing verwachten op zoo'n verzoek, als er van dezelfde categorie nog in een
ander tijdvak opkomen en er steekhoudende redenen zijn voor het niet
eerder kenbaar maken van dien wenscb.
Een ander garnizoen wordt vrijwel uitsluitend toegestaan aan hem,
die er in geslaagd is iemand te vinden (bestemd voor dat garnizoen
en voor datzelfde tijdvak) genegen om met hem te rullen.
Ontheffing van de verplichte kaderopleicfmg Is nog moeilijker te
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verkrijgen. En terecht I Vant vrijwel iedereen wordt er maatschappelijk
door gedupeerd. Niemand behoeft te denken, dat hij de eenigste is.
Alleen dus in een uiterst bijzonder geval kan het de moeite loonen
zulks te verzoeken.
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II. Wat wèl betrekkelijk gemakkelijk te verkrijgen is, tenminste we-

gens behoorlijke redenen (studie, betrekking-verlies, nog niet volledige
broederdienst) dat is, een Jaar uitstel van opkomst onder de wapenen.
Dit kàn tot 3 jaar in totaal (in zéér bijzondere gevallen, langer) verleend worden, wanneer men dat per verzoekschrift (ongezegeld papier)
aanvraagt bij den Minister. Het verdient altijd aanbeveling zoo'n verzoekschrift begeleid te doen gaan door de noodige bewijsstukken
(verklaring leeraar, patroon, enz.). Dat voorkomt onnoodig geschrijf
en oponthoud. Men kan tot uiterl(jk 10 dagen vóór het tijdstip van
opkomst u11$/el daarvan vragen.

nr. -

Zooals reeds op blz 12 werd opgemerkt geeft men veel
liever vr(jste/ling dan vergoeding wegens ko·stwinnerschap. De personen,
voor wîer onderhoud vergoeding kan worden gevraagd, zijn dezelfde
als op die bladzijde vermeld.
- Voor de vaststelling van het bedrag der vergoeding tellen allerlei
factoren mede (andere inkomsten der te onderhouden personen; het
juiste bedrag, dat de dienstplichtige vóór zijn dienst aan hen afstond,
enz.), terwijl als algemeen maximum bepaald Is: f 2. 50 voor eiken dag
verblijf onder de wapenen.
- De aanvraag moet geschieden ongeveer drie maanden vóor het
tijdstip van opkomst (bij later ontstane noodzakelijkheid zoo spoedig
mogelijk), door den te onderhouden persoon, mondeling of schriftelijk
bij llen Burgemeester der gemeente waar verzoeker woont. Alleen als
de dienstplichtige in het buitenland is, wordt de aanvraag ingediend
bij den Burgemeester der gemeente, waar hij is .ingeschreven."
- De Burgemeester stelt eeo nauwkeurig onderzoek in, waarvan
hij het resultaat ia een .staat va11 inlichtingen" den Minister toezendt,
z. m. binnen 14 dagen na indiening der aanvraag. De Minister stelt
het bedrag der vergoeding vast en de betaling komt ten laste van
het Rijk.
- De verdere bepalingen over de uitbetaling, verandering van het
bedrag, uitbetaling gedurende verlof e. d., ook al, omdat daar nog al
eens wijziging in gebracht wordt, informeere de belanghebbende ter
gemeente-secretarie.

IV. ONDER DE WAPENEN.
TIJDSTIP.

e::

- Aangenomen. dat men niet in
b"
voorloopige afkeuring, latere vestigin
E •1zonder geval verkeert (uitstel,
.eerste oefening'' in het jaar waarin !en ~r?pa e.d.), .komt men op" voor
als men uitstel van o komst v
..
.. 1aar oud wordt. Trouwens ook
van het jaar dat verkr:gen
~;k~•Jgt, bb1ft men behooren tot de lichting
- Plaats dag en uur waa wor
?0 r 20 _op. te tellen bij het geboortejaar.
hij van de~ Burgemee;ter ~op de d1enstphchhge moet verschijnen, verneemt
aan de belanghebbenden: z eze geeft ~aarvan een persoonlijke kennisgeving
vóór het tijdstip van opk~m:t spoedig mogelijk, doch tenminste 10 dagen

WJJZE VAN OPKOMST.
. - De kenni~_geving van den Burgemeester houdt verschillende bepalingen
m over de w11ze van opkomst; over de gevallen, waarin men niet behoeft
o~ te komen (b.v. besmettelijke ziekte in huis); over strafbepalingen tegen
nu~t opkomen; over .daggeld" enz.
-. De reis naar hel garnizoen voor .eerste oefening" kan met en 1:011der
geleide bepaald wo_rden. In beide gevallen ontvangt belanghebbende vrij
vervoer voor rekerung van het Rijk. Is er wèl geleide, doch wenscht men
op ei_g en g~legen)leid te ~an, dan mag men dat doen, doch dan op eigen
rekerung (biJzOnderhedeo hierover staan ook in die kennisgeving).

VOOR EERSTE OEfENINO.

a. 5½ maand voor de onberedenen, behoudens het bepaalde onder b. en c.;
b. 9 maanden voor de onberedenen - de ziekenverplegers en de dienstplichtigen van den luchtvaartdienst uitgezonderd - die na hun inlijving
in opleiding zijn genomen tot onderofficier.
c. 12 maanden voor de onberedenen, die na hun inlijving in opleiding zijn
genomen tot officier, voor de ziekenverplegers, voor de dienstplichtigen
van den luchtvaartdienst en voor de beredenen der artillerie;
d. 15 maanden voor de cavalerie;
e. 8 maanden voor de zeemacht;
/. Vóórgeoeftnden: In alle gevallen 4 maanden verkorting bij het wapen,
waarvoor zij vóórgeoefeod zijn. Hebben zij den rang van dienstplichtig
1
- of reserve-sergeant, dan vervalt voor hen de 31/2 maand (9-5 /i)
1
verlenging bedoeld onder b. hierboven en dienen zij dus 9--4-3½=1 / 2
maand. Hebben zij den rang van reserve-serg{!ant, dan krijgen zij daarvoor 3'12 maand verkorting, ala zij voor officier worden opgeleid. Hebben
1
zij den rang van vaandrig, dan krijgen zij daarvoor 2 /2 maand verkorting
1
1
aJs zij voor officier worden opgeleid en dienen zij dus 12-4-3 /i-2 / 1

is 2 maanden.
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oefening geheel vervuld hebben worden daar"· Zij die In Indië de eers1e
.
"
. Nederland vri1gesteld.
van °P_ ven_?e~ '.n r zijn geweest of in lndli! de eerste oefening gedee1.
h. Hun, d,e vniw,Jltgeld, kan de Minister een verkorting toestaan getijk aan
telijk hebben vervu
.
den duur van den vervulden dienst.
.
. .
. . .
dè r • eerste oe(ening"
Na beë10d1ging
. wordt de
. .,d1enstphchbge
d) met .groot
verlof" gezonden. (Populair wordt dit .afzwaaien genoem .

VOOR HERHALINGSOEFENINOEN.
_ Den maximum duur dezer oefeningen vermeldden wij reeds op blz. 6
z·· hebben (voor soldaten, korporaals en onderofficieren) als regel plaats
b:~nen zes jaren na dàt, waarin men voor het eerst met .groot verlof' ging.
Vr ·· este/d zijn:
1/lf a. Ziekenverplegers en luchtvaart-dienstplichtigen.
b. Kostwinners en anderen, wien dat op verzoek wordt verleend.
(Zie hiervoor ook : Kostwinnerschap blz. 12 en: Kostwinnersvèrgoeding blz. 16.)
Telken jare kondigt een Koninklijk Besluit af welke dienstplichtigen
voor herhalingsoefeningen moeten opko.men, alsmede den duur van opkomst.
- Eveneens ieder jaar geeft de Minister als gevolg op dat K. B. in één
of meer beschikkingen aan, de nadere regeUng der opkomst en oefeningen
alsmede de bepalingen omtrent vrijstelling voor dàt jaar.
- De dienstplichtige ontvangt de oproeping van zijn Burgemeester, waarin
tevens de bijzonderhed.en omtrent vrijstelling e.d. staan vermeld.
- Na afloop gaat de dienstplichtige telkens weder met .groot verlof."
VOOR VERLENGING.

Dit kàn in de volgende gevallen:
a. Bij onvoldoende geoefendheid, op het tijdstip van .af.zwaaien".
b. Ter aanvulling van de dagen, waarop men wegens straf, of ongeoorloofde afwezigheid niet bij den dagelijkschen dienst is geweest.
c. Tot het ondergaan van een opgelegde straf of het onderzoek .omtrent
een feit of vergrijp, waarvan men verdacht of beklaagd wordt.
d. Zoolang geldelijke schuld terzake van militaire goede~n niet is aangezuive.rd.
e. Bij ziekte, indien men dat verzoekt en de ziektetoestand dat wenscbelijlr
maakt.
f. Bij gevaar voor verspreiding van een besmettelijke ziekte, die in let
militair verblijf heerscht of heert geheerscht.
Opmerking: Voor het geval, bedoeld onder c. hierboven, kan men (llllltf
groot verlof zijnde) ook worden opgeroepen.

VOOR BtJITENOEWONE OPKOMST.
- .,In geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone ometaadigheden", door de Kroon te bepalen.
- tn deze gevallen zijn niet alleen de "gewone" dienstplichtigen (d.w.s.
de ,1/ngeloten") maar ook de "buitengewone" dienstplichtign (d.w.z. de
,.vrijgeloten" e.d.) der verschillende lichtingen verplicht om op te komea.
- In het daartoe strekkend Besluit wordt precies aangegeven op ~
lic'lifingen en groepen de buitengewone opkomst betrek.ldllf heeft.

JB

V. GROOT VERLOF EN ONTSLAG.
- De dienstplichtige is met groot verlof zoodra en telkens als ,hij niet in
,.werkelijki;!n" dienst is, noch in "werkelijken dienst" behoeft te zijn,
- In het• algemeen moet de groot-verlofganger binnen 10 dagen nadat hij
voor den eersten keer met groot verlof ging en ook altijd bij adresverandering
hiervan opgave doen aan de gemeente-secretarie, Bijzonderheden hien<an
worden hem bij "afzwaaien" medegedeeld en staan ook in het "zakboekje".
- Verder rusten op den groot-verlofganger de volgende verplichtingen:
a. De hem medegegeven Rijksgoederen goed bewaren en onderhouden en
te zorgen, dat zij niet worden gebruikt, anders dan door den Minister
is vastgesteld.
b. Indien hij daartoe wordt opgeroepen: Goederen te ontvangen of in te
leveren.
c. Jaarlijks een inspectie t; maken met de hem medegegeven Rijksgoederen.
Hij ontvangt daartoe een persoonlijke oproeping en moet in unifonn
gekleed verschijnen.

Opmerking: Er bestaan scherpe strafbepaling1!n tegen inbreuk op deze
verplichtingen.

_ .,Ontslag'' krijgt de dienstplichtige in het algemeen:
.
.
a. Beneden den rang van onderofficier: Op I October van het 1aar waann
b.

c
·
eens
-

•

bjj 40 jaar oud wordt.
.
Onderofficieren: idem 45 Jaar.
Officieren· idem 50 jaar.
. ·
e" dienstplichtigen (= vrijgeloten) ontvangen evenDe "bu1tengewon O t be van het jaar waarin zij 40 jaar oud worden.
allen ontslag op I c O r
.. '
Ieder ontvangt een schriftelijk bew11s van ontslag.

UI

Vl. HET LEVEN IN MILITAIREN DIENST.
HUISVESTINO.

Bij aankomst krijgt ieder zijn bed en zijn (daar boven hangend) kastje
aangewezen. De stroozak en het strookussen (velen ne,men een eigen kussen
mee) zijn keihard en bolrond, zoodat het noodig is ze op den grond te leggen
en er eens flink op te beuken en te dansen gedurende een half uurtje. IJe
eerste dagen slaapt het niettemin afschuwelijk, maar weldra is de stroozak
in het militaire milieu de beste vriend, waarvan het scheiden iederen morgen
zwaarder valt! leder kan er een bergkist op na houden (mits die onder het
bed kan staan), voorzi en van naam enz. en - evenals het kastje - behoorlijk
van een slot voorzien.
Den eersten dag begint reeds het ontvangen van dekens, lakens, waschgerei, uitrusting, kleeding en wapenen, hetgeen, wat de drie laatste zaken
betreft, nog eenige dagen voortduurt. Men is en blijft voor het "present zijn"
en voor den goeden staat van deze Rijksgoederen persoonlijk aansprakelijk.
Alles moet volgens een voorgeschreven módel worden opgeborgen (evenals
,.het wolletje"), waarvan op iedere compagnie een afbeelding hangt.
Ook wordt men reeds den eersten dag bij " de theorie" ingewijd in de
eerste beginselen en regelen van de "krijgstucht'' en het kazerneleven.
De meeste kazernes zijn ongezellige en oncomfortabele gebouwen. Natuurlijk zijn er geen weelderige en behaaglijke salons, maar stijl, inrichting,
versiering en aankleediog zouden toch heel wat beter kunnen zijn. In dat
opzicht schiet de huisvesting bepaald algemeen te kort aan de meest bescheiden elschen.
Het gevolg daarvan is, dat de nieuwe omgeving in dit opzicht volstrekt in
gebreke blijft eeoige "vorming" te geven. Zij die uit een beschaafder milieu
komen (wat al héél spoedig het geval is!) ondervinden daardoor een neerdrukkende (en helaas vaak een neerhalende) invloed en zij, die uit een
minder milieu komen, hebben al héél weinig te leeren van een huisvesting,
waar men om de vijf passen struikelt over "spuwbakken"(!). In vrijwel nog
al~ kazernes eten de manschappen aan dezelfde tafel, waar zij hun geweren
en uitrusting op poetsen (op hun slaapkamer en naast de spuwbakken!) .
Een en ander is des te meer af te keuren, omdat het op de Opleidingsscholen
voor officier geheel anders is. Daar heeft men ~ behoorlijke eetzalen,
gedekte tafel$, net eetgerei, gezellige ontspanningslokalen, bibliotheken enz.
De "vorming", die de ptrsoonlijke dienstplicht - een democratisch beginsel! - dus zou kunnen geven, wordt dus door het element huisvesting allerminst bevorderd.
Wat wel gunstig werkt, dat is het op een bepaalden tijd aanvangen der
verschillende diensten, Merkwaardig is, dat de jongen uit de z.g. volksklasse,
zich daar gemakkelijker bij aanpast dan die uit de (al of niet "gegoe&!")
bureerfamllle. Voor de laatste categorie heeft het "op tijd" en "moetenn de
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meeste beteekenis in vor•menden zin · O~ngens
.
wordt .
"
1hJd
sina ak t e vee1 "omgehangen" en t''d
er
nog
a
naar onze
11 verbeuz~ld
"
Zoo al s gezegd, kn1gt men zijn bed
·
toeval naast wie men komt te li<>ge ( aangewezen en is het dus min of meer
· ht1ge
· h'1er geraden worden "'zijnn kamer
"slaap,e" ) · Het
.
phc
.. moge den iongen
dienstjoviaal tegemoet te treden w'ie e
.~ad alhJd welwillend, vriendeliJ'k en
,
n wat h11 ook 1·5 D h
reserve te betrachten, wie en wat ,h·· k 1"
· oc eveneens een zekere
" d 'd
IJ 00
ljktl
.
·
HtJ u,, e geen onreinheid vuile
hij zich dan in den aanvang' alleens~::~~es, -~evloek e1.1 getier, ook al voelt
nietl De meerderheid staat inderdaad d; ~IJ ts dat niet"en bl!!ft het zeker
paar vlegelachtige braniemakers d' . 31boven. Het z11n alhJd .maar een
(trachten te) geven Laat h" ' ie 10 .den beginne soms den toon aan
een troep soldaten i~ nu een:~~ ~::er 10 . fe.melarij te vervallen, - want
hij nil!t gediend is van die uihvassf
cl~bJe Jongedames - <bemerken, dat
op den duur nimmer berouwen e n van v_~r':1-eende) durf, dan zal .hem dat
digheid hoog.
' n houdt hlJ in ieder geval zijn eigen waarBemerkt hij, dat een •kamergeno0 t ril
.
behebt is (let daar sch
~
• et ee~ onreine of besmettelijke iiekte
lijke" plicht daar ·et er~ op dan is het zijn sociale en ook .krijgstuchte1 5 egeo te doen. Hoe en wat dat wi1'st zijn eigen
.
"k
•
mner
'
h 1IJ we1 aan
. · 1o ieder _geva1 moet ·tedere n1eerdere-in-rang
hem volledig
aan ooren en 1s deze verphcht de noodige maatregelen te nemen.
fOee; valsche schaa~e! Zijt ge gewend netjes te eten, voelt ge U verplic.ht
o ge rongen om te bidden, dan is het een misselijke onmannelijk11eid om
anders te ~oen. Is er eigenlijk wel één steekhoudende reden om in gedrag of
gesprek ooit anders te doen, dan in bijzijn van een geëerbiedigde ouder of
zuster?!
Opmerking: Den dienstplichtige kan na een maand worden toegestaan

thws te slapen, als hij ten minste in of nabij zijn woonplaats in garnizoen is.
De bepa lingen daaromtrent, en ook die over het "buiten de menage eten",
worden na eenige dagen wel bekend gemaakt.

RECHTSPOSITIE.
Waar in elke georganiseerde instelling onzer maatschappij (politie, spoorwegen, verkeer, fabriek, vergadering, school, vereeniging enz. enz,) orde en
regelmaat verlangd wordt, is het ook logisch, dat men dat in het leger eischt.
En dat men in het leger (-.,erzameling van menschen, met het doel op te treden
in de allermoerlijlcste omstandigheden) zelfs een extra strenge tucht verlangt,
is evenmin verwonderlijk. En juist omdat het hier een mensc;henmassa betreft,
is het nu eenmaal noodig strafbep111ingen te stellen.
Of die tucht altijd op de meest vormende manier wordt aangekweekt en
onderhouden, en of de ,itrafbepalingen op de meest oordeelkundige wijze
zijn uitgedacht en samengesteld, is een andere vraag, die wij voor ons beslist
ontkennend beantwoorden, maar welke vraag noch welke ontkenning het
principe kunnen aantasten. Zij, wier taak het volgens wet en regel is, om
dergelijke bepalingen vast te stellen kunnen natuurlijk niet anders doen, dan
deze in overeenstemming met hun opvatting te ontwerpen. Strookt die opvatting niet met de publieke oPinie, dan is het aan de Volksvertegenwoordiging
daar verandering in te brengen, en in laatste instantie aan den kieur om
daar kracht achter te zetten.
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du 5 de bepaalde verordeningen gelden, moet ieder zich ·beijveren
odo anga te komen. Nog sterker: Ook al lijkt bij momenten een bepaling,
om
ie n
. t d
verordening
of beslis.s ing ons persoon1··k
11 onrecht vaard.1g o f on1. u1s
, an
moeten we de :relfbeheersching betrachten om ons daar voor het oogenblik
in te schikken. De beslissing van den referee moet " de deur dicht doen".
Dat is een eisch, die in onzen sportieven tijd en aan onze sportlievende
jongeren, kan en ,m oet worden gesteld.
Op deze wijze het begrip tucht aanvoelend en begrijpend, kunnen ernstige
conflicten ten allen tijde vermeden worden. Ontstaan deze dus toch, dan heeft
of de .speler'' zich niet sportief gedragen, of wel ... Is de .referee" dermate
"partijdig" geweest, dat hij het conflict als het ware heelt uitgelokt. Beide
gevallen doen zich helaas voor. (Het laatste is veel ernstiger dan het
eerste!).
In het algemeen valt het gewennen aan de krijgstucht het gemakkelijkst
aan hen, die van huis uit aan orde gewend zijn, en omgekeerd, zegt men ia
het leger. Ontegenzeggelijk is daar veel waars in. Maar als de Krijgstue'htbepalingen ouderwetsch en onpaedagogisch zijn, zullen alleen die jongelui
daar gemakkelijk aan wennen, welke van ,h uis uit aan duffe en onpersoonlijke
leiding gewend zijn. En zal dè flinke, temperamentvolle-, jonge persoonlijkheid daar de meeste 1noeite mee hebben!
Hij tracbte zijn flinkheid en persoonlijkheid dan aan te wenden tot zelfbedwang. Dat is tenslotte de beste raad, dlen wij hem in dezen vermogen
te geven.
Volgens het Reglement betreffende de Krijgstucht (R.K.), waarvan iedere
dienstplichtige na aankomst een exemplaar ontvangt, berust de krijgstucht op:
1. Orde en regelmaat, zelfs in schijnbaar nietige dingen.
Jl. Stipte nakoming van alle voorschriften en nauwgezette voldoening
aan ter zake van den dienst gegeven bevelen, ook in kleinigheden.
Het eenige, dat thierin - na onze voorafgaande beschouwing - opvalt,
is, dat een bevel ter zake van den dienst moet zijn gegeven, wil de opvolging
van het bevel als plicht kunnen gesteld worden. Dit is een belangrijke steunpilaar der rechtspositie van een militair, die door niemand uit het oog mag

verloren worden.

Verder legt het R.K. allerlei beginsels vast en geeft het voorschriften,
omtrent de houding van den mindere- tegenover den meerdere-in-rang, maar
niet minder van den "meerder,!' tegenover den "mindere".
Art. 9 zegt hier o.a. van:
(1) De meerdere zal ten aanzien der van den mindere te vorderen
ondergeschiktheid en gehoorzaamheid nimmer uit het oog verliezen,

dat zijn gezag over dien mindere enkef voortvloeit uit de verhoudingen
van den militairen dienst.
(2) Hij zal het hem toegekende gezag op flinke en waardige wijze
uitoefenen en zich van willekeur of partijdigheid on/houden.
(~) Derhalve zal hij zich te eenenmale onthouden van uitvloeken,
krenkende of onbillijke handelingen of uitdrukkingen Jegens zijn mindeN!ll, zoomede in het algemeen van handelingen, uitlatingen of gesprekken, welke hem de aanspraak op den eerbied en het vertrouwen
van zijn minderen kunnen doen verliezen. De meerdere, ilu zich daaraan 1chuldig tnllllkt ondumljnt het gezag en 11emedert bovmdim zich

zelf.
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En art. 10:
( 1) D.e door den meerdere te e
,
op den dienst en tevens gegro gd ve~ bevelen moeten betrekking hebben
Uit oo door ons gecursiveerde w::Or::
en óill~kheid.
is dus de schuld van een persoon al d' 1 en bela~gn1ke beginsels. Het
woorden blijven,
' s te woo rden m de praktijk slechts

:if.;ede

Ten einde
. dere-in-rang
.
.. in het laatste geval den m,n
zek ~- •ct
omtrent z11n rechtspositie stellen O a a t 9 0
· .
er,,_1 te geven
dan bevoegd is mondeli~g of sèh~ifte(k .~
uttdr_ukkelijk vast, dat hij
chef van dengeen, waarover hij zich w~nsczhttJnte beklagen
klag '" te dienen bij den
, . ...
Evenzoo over een hem opgel~gde straf, of over d
reden (nimmer mag men gestraft worden d
. ': omschn1vmg der strafzios mogelijk mondeling - verhoor). ln ,di:n ::a~~;rafgaand - zoo eenigsberoep op·en bij het Hoog J\'\ilitair Oerechtsh!f
aat ook nog een hooger

:!

VRIJE TIJD!

Voor den vrijen t.ijd voor den dienstplichtige werd vroeger vn1weJ
..
·
niets
gedaan.. Alle schoone
beginsels van
·· t ucht en op den
.
· Re«lementen
. .,
van K n1gs
fnwendigen D!eost ~en ~pij~, àclitte men het de natuurlijkste zaak van de
wereld, den dtenstpltchttge 10 zijn vrijen tijd volkomen aan zijn lot over te
laten. Slechts volstond men met het inrichten van een cantine'' d w
1k 1. d k
"
• . .z. een
o aa _rn e azerne, waar, naast eenige lektuur, tegen matige prijzen versnaperingen te betrekken waren. De kwaliteit zoowel als de kwantiteit dier
lec!uur, de aard der versnaperingen (sterke dran){, snoepgoed), trouwens de
mnchttng en de sfeer der cantine zelf, was echter van alle "vormihg"
gespeend.
Aanmoediging tot sportbeoefening (laat staan hierin voorgaan!), het houden van wedstrijden, het inrichten van een goede bibliotheek, he.t organiseeren
van ontspanningsavonden, het houden van lezingen door officieren enz. enz.
(dinge.n die men !och zou kunnen verwachten van een leiding aan wie ,het
wel en wee van Nederlands jongelingschap wordt toevertrouwd!) men bemerkte er vrijwel nooit iets van. De enkele officieren en onder-officieren,
die een schuchtere poging te dezer zake waagden, moesten veelal van hun
plannen afzien, omdat .... er geen geld voor ter beschikking was. Een zuiqigheid alzoo, die niet alleèn de wijsheid bedroog, doch ook de natuurlijke
plichten jegens de jonge dienstplichtigen deed verzaken.
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de jonge dienstplichtigen op die
wijze " de straat op" gingen, .,kroeg liepen" enz. enz. En het kan nog minder
verbazing we}!.ken, dat hier ernstige dingen uit voortvloeiden : dat menige
jonge kerel gedurende zijn diensttijd zijn gezondheid en levenslust voorgoed
inboette. De ouders van dergelijke jongens - voor zoover zij iets -van de
gevolgen dier ongebondenheid beTTU1rktenl - vervloekten dan den militairen
dienst, waaraa11 z1j het ve.-weten dat hun met zooveel zorg en liefde groot
gebracht kind, moreel te gronde ging.
Nat11urlijk was dat verwijt niet juist. De militaire dienst op zich zelf was
de oorzaak niet. Wèl de nalatigheid der leiding om ook in den vrijen tijd der
dienstplichtigen voor dezen te zorgen. En óók .... de ouders zelf, die verzuimden (of de kun.si daartoe niet verstonden) den juisten band te leggen
tuaschen hun zoons en zichzelf. Wij hebben dergelijke jongens te gronde
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zien aan doordat zij in onverschilligheid waren groot ge~raoht, óf doordat
g • · d 1-- altii'd te strak was gehouden en z1J in de ongewone
van huis uit e 1Jn
l
n"
vrijheid op hol sloegen, om blindelings "tegen de lamp te oope •

•• *

Of die toestanden nu verbeterd zijn?
voor een klein gedeelte wel, doch, helaas, voor het grootste deel abso-

luut niet.
.
. .
..
..
Meest van kerkelijke zijde is men begonnen de Jongelui in den vnien hJd
bijeen te houden. Men stichtte militaire tehuizen. in den aanvang hoogst
ongezellig èn wat inrichting èn wat sfeer betreft, l~ter ztch ,meer ~anpa~end
aan de mentaliteit van den jongen man. Ongetw11feld hebben die tehuizen
veel verbetering gebracht. Dat het sectarisme tot ons leedwezen ook hier
weldra hoogtij vierde, kan ons niet verhinderen dat te zien en te waardeeren.
Maar overigens, van de zijde der militaire leiding zelf, is er nog weinig
veranderd. Zelfs is veelal de aanraking van "meerderen" en "minderen" in
den vrijen tijd nog losser geworden, wat deels geschoven kan worden op
rekening van de slechte economische positie waarin die meerderen particulier
verkeeren, maar deels ook dien meerderen zelf moet worden aangerekend.
Natuurlijk is het moeilijk in den vrijen tijd tot zijn troep terug te keeren en
hem te leiden in zijn verpoozing, als men zelf gedrukt wordt door zorgen
voor zijn gezin en door bijverdiensten moet trachten in te halen, wat (te ruwe)
bezuiniging ontnam. Maar wij kennen te veel jonge officieren, die snakken
naar het middaguur om te gaan tennissen en borrelen en te weinig oudere
officieren, die hun jongere collega's in dezen ten goede leiden, om de verbazingwekkende gemakkelijkheid, waarmede de meeste officieren hun taak
na den middagdienst als afgeloopen beschouwen, te schuiven op rekening
aUêén van particuliere zorgen. Zeker, in de soldatencantines wordt tegenwoordig geen sterken drank meer geschonken en de beschikbare lectuur is
veelal wat uitgebreid, maar daar blfjft het dan ook bij. Van een werkelijken
band tusschen officieren en troep, van ook maar geringe bemoeienis met het
leven der jongens in hun vrijen tijd, Is over het algemeen geen sprake.
Men kan dat betreuren en liev-er niei willen hooren, maar dit werkje zou
zijn doel: te verhinderen, dat de jonge dienstplichtige als "een kat in een
vreemd pakhuis" komt, volmaakt missen, als wif den waren toestand gingen
kleuren of verzwijgen. En zij, die evenals wij het leger kennen, weten, dat wij
in al deze beschouwingen de groolste gematigheid hebben betracht.

SLOT.
De dienstplichtige neme dus de wenken, op de voorgaande bladzijden
gegeven te harte. En om te ontkomen aan de gevaren van zijn vrijen tijd is
het noodig die gevaren te ketlMn en 1e zien.
Hij blijvt zichzelf, schrome niet het gezelschap van zijn kameraden, maar
ga ook niet in alles mee, waar enkelen dezer hem trachten in te halen. Hij
onthoude er zich van mede te hoop te loopen bij ieder standje, dat éen of
andere belhamel opzet. Uit het te hoop loopen val! nieuwsgierige of min of
rnéer opgewonden jon,e kerels, zijn vaak de ernstigste &ebeurtenissen voortgevloeid. En het zijn gewoonlijk de nieuwsgierigen en onechuldigen, die
daarbij het gelag betalen 1
Ten slotte deze raad: OnderluHltlt de banden met tlulu en bl(j/t in """""
brie/'fllwtl/ng nwt ptde -nleRdtn.
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