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Tot behoud van inwendige rust

LEIDERDORPERS IN HET GEWEER VAN 1813 TOT 1839

Inleiding

Te wap en dan Nederlanders! re wapen om de weerloze slagroffers re wreken, die onder her
moordend zwaard dezer roovers gevallen zijn; - re wape n! om uwe Vrouw en, uwe Kinders
en uwe Bezittingen regen alle mogel ijke rerugkeri ng dezer plunderende moordenaars voor
alrijd re waarborgen. I

ZO klonk de oproep tot 'volkswapening' in de proclamatie van Wil
lem I van 6 december 1813. H iermee vingen de twee oorlogsjaren
(18 13-1815) aan die het eerste deel van ons onderzoek vormen. De

oproep was bedoeld om de bevolking van Nederland op te wekken zich te
bewapenen om de Fransen het land uit te jagen, nadat Napoleon in oktober
bij Leipzig door de geallieerde legers was verslagen. De oproep zou geen stad
of dorp onberoerd laten en ook Leiderdorp zou een bijdrage aan de strijd
gaan leveren. Deze, behalve in Staatsblad, nummer 6, ook in de kranten
gepubliceerde afkondiging, werd gedaan in de nadagen van het Franse keizer
rijk. Napoleon had weliswaar een grote veldslag verloren , maar hij zou pas in
18 15 bij Waterloo definit ief ten onder gaan.

Het tweede deel van ons onderzoek behandelt de jaren van de Belgische
Opstan d (1830-1839). De Zuidelijke Nederlanden scheidden zich af, wat
leidde tot de uitroeping van de onafhan kelijke staat België. De oorlogshan
delingen zelf waren beperkt, maar de algehele mobilisatie duurde negen jaar
en was voor het hele land een zware last . O ok Leiderdor p ondervond de
gevolgen van de mob ilisatie.

In de volgende paragrafen werken we de periodes 181 3-1815 en 1830
1839 uit, die beide vallen binn en de regeringsperiode van koning Willem I
en een zekere eenh eid vormen. Wat we willen weten is hoe de Leiderdo rpers
de druk ervaarden van beide mobilisaties in deze oorlogsjaren. Hoe stond het
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met de motivatie om dienst te moeten doen en hoe zorgde de overheid er
voor dat dienstplichtige mannen ook daadwerkelijk hun dienstplicht vervul
den? Hoe greep dit in op het dagelijks leven van de Leiderdorpers?

Voor een antwoord op deze vragen hebben we gezocht in de literatuur over
dit onderwerp en in enkele archieven. Naar de schutterij in de vroegmoder
ne tijd is veel onderzoek gedaan en veel gepubliceerd. ' De door ons behan
delde jaren na 1813 zijn stiefmoederlijk bedeeld met onderzoek. Voor gege
vens over de negentiende eeuwse schutterij, militie en leger is geput uit een
aantal dissertaties. ' De schutterij wordt hierin slechts in algemene zin bespro
ken en dan betreft het vooral de stedelijke en niet de plattelandsschutterij.
Onderzoek van de Leiderdorpse bronnen in het Regionaal Archief Leiden
(RAL) en het Nationaal Archief (NA) in Den Haag hebben daarentegen veel
gegevens opgeleverd. Het zijn vooral de brievenboeken van de burgemeester,
de inschrijvings- en keuringsregisters voor de Landstorm en Nationale Militie
en diverse akten in het notarieel archief in het RAL, die ons inzicht verschaf
fen in de last die deze beide perioden voor Leiderdorp opleverden. Verder
vonden we enkele gegevens in het archief van het Leiderdorps Museum.

Schutterij en militie begin negentiende eeuw

Willem I had bij zijn terugkeer uit Engeland op 30 november 1813 in
Nederland direct een leger nodig om mee te kunnen doen aan de geallieerde
veldtochten tegen Napoleon. Het probleem was dat Nederland geen zelfstan
dig leger meer had. Nederlandse soldaten waren opgenomen en verspreid
over de Franse keizerlijke legers of waren in krijgsgevangenschap geraakt.
Willem I probeerde zo snel mogelijk een nieuw leger van vrijwilligers te
vormen door middel van een algemene oproep tot volkswapening. Het
enthousiasme onder de bevolking was echter gering en hij kreeg zijn leger
niet op sterkte. Vervolgensging hij over op een georganiseerde volkswapening
door de dienstplicht in te voeren voor Landstorm (schutterij) en Landmilitie,
die los stonden van het beroepsleger: Hij volgde hierin het eerder gegeven
voorbeeld van Napoleon, maar vreesde verzet van de bevolking. Hij recht
vaardigde zijn maatregel door te verwijzen naar de groepen burgers die zich
al spontaan hadden bewapend en de Franse bezetter aanvielen. Hij formali
seerde hiermee de op gang gekomen spontane volkswapening door middel
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van de dienstplicht. Het verwachte verzet tegen de dienstplicht bleek achter
af minimaal te zijn.

De Landstorm (schutterij) werd met behulp van een lotingsysteem gelicht
uit alle mannelijke inwoners tussen 17 en 50 jaar. De diensttijd bedroeg vijf
jaar, gevolgd door een reservetijd van nog eens vijf jaar. De Landstorm had
tot taak de verdediging van de eigen omgeving en het 'behoud van de inwen
dige rust' , dat wil zeggen het handhaven van de lokale orde en rust. In tijd
van oorlog moest de Landstorm de vestingen en achterste linies bemannen,
zodat het leger de handen vrij kreeg voor het ondernemen van veldtochten.
In de jaren 1813-1815 bleef de taak van de Landstorm beperkt tot het hand
haven van de rust in het eigen dorp. Tijdens de Belgische Opstand zou de
Landstorm breder worden ingezet. Alleen in deze jaren werd de Landstorm
van Leiderdorp daadwerkelijk een onderdeel van het reguliere leger.

De Landmilitie, halverwege 1814 de Nationale Militie genoemd, was het
dienstplichtig deel van het leger,' De Landmilitie werd aanvankel ijk gerekru 
teerd uit de Landstorm . De Nationale Militie riep rekruten op via een eigen
systeem van werving. Bij wet was bepaald dat niet meer dan 1 procent van de
bevolking zou dienen bij de Nationale Militie en alleen inzetbaar was binnen
de grenzen van Nederland. De last die de bevolking werd opgelegd, werd
bewust beperkt omdat de regering veel protest verwachtte. De door
Napoleon ingevoerde en alom gehate dienstplicht had immers vele
Nederlandse dienstplichtigen op verre slagvelden doen sneuvelen.

Wat de gevolgen hiervan waren voor het leven van de Leiderdorpers wordt
in de volgende paragrafen uitgewerkt. We beginnen met de periode 1813
1815 waarin er voor Leiderdorp een daadwerkelijke dreiging van Frans
geweld was, maar de inzet van de Landstorm nog beperkt bleef tot het eigen
dorp.

Leiderdorp en de oorlogsjaren 1813-1815

In de maanden na november 1813 vertrok een deel van de in Nederland gele
gerde Franse troepen naar Frankrijk, terwijl het deel dat achterbleef zich
verschanste in enkele vestingen en van daaruit plundertochten ondernam. De
Fransen vormden daarmee een grote bedreiging voor de omgeving. Het
gevaar voor Leiderdorp was niet denkbeeldig en dat bleek op 24 november
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1813 met de Franse overval op Woerden. 6 Hollandse troepen waren de dag
ervoor vanuit Leiden een onbezonnen tocht begonnen naar Woerden om het
te bezetten terwijl er een Frans korps van vijfduizend man in Utrecht was
gelegerd. Bij de Franse plundering van Woerden werden zesentwintig burgers
gedood. Voor de slachtoffers in Woerden werd in Leiderdorp een inzameling
gehouden die verderop wordt besproken . Een Memorie van extra politiekosten

van de burgemeester vertelt ons meer over de gevolgen voor Leiderdorp."
Men zag in de overrompeling van Woerden een ernstig gevaar voor het eigen
dorp . Er werd f 10 betaald aan verspieders die 's nachts berichten overbrach
ten over de bewegingen van de Franse eenheden. Het aantal klapwakers
(nachtwachten) werd verdubbeld, waarvoor f 36 werd uitbetaald. Verder
werd er een voorlopige gewapende burgerwacht georganiseerd zolang de
vijand zich in de nabijheid van het dorp bevond.

Landstorm

Ho e was de Landstorm georganiseerd en bewapend? Hoe werd ze getraind en
waarvoor werd ze ingezet? Voor de op te richten Landstorm werden door bur
gemeester Charles Thomas van Goor den Oosterlingh van Leiderdorp in
januari 1814 204 mannen tussen 17 en 50 jaar geregistreerd.8 Groter zou het
aantal geregistreerde landstormers niet worden. Enkele inschrijvingsregisters
van de Landstorm zijn bewaard gebleven en informeren ons over de namen
en beroepen van de manschappen." Begin maart waren de landstormers klaar
voor militaire training. Er waren nog 172 landstormers over nadat er een aan
tal ongeschikt was bevonden. Hiervan waren er 85 bewapend met geweren
en de overigen met pieken." Pieken waren lange houten stokken met een
puntig uiteinde van ijzer of staal. Onder de laatste groep waren in eerste
instantie 50 onvermogende dorpelingen, die zelf geen piek konden aanschaf
fen. Om de kosten te beperken werd twee weken later dit aantal gereduceerd
tot 30 onvermogenden. Deze groep kreeg de pieken op kosten van de
gemeente.11

De districtscommissaris (in de Franse tijd de onderprefect) informeerde in
zijn correspondentie met de burgemeester herhaaldelijk op dringende wijze
naar de voortgang in aanschaf of productie van de pieken ." Ze moesten
binnen de kortst mogelijke tijd 'ten genoegzame getale' vervaardigd worden .



Omslag van het inschrijvingsregister
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Modellen voor de pieken waren zo nodig te zien op het stadhuis van Leiden.
In maart 1814 adviseerde hij nog over de keuze van het hout. " De pieken
konden zowel van eiken- als essenhout worden gemaakt 'mits men in acht
neemt goed gezond hout te bezigen'. Ondanks alle aandrang werden de pie
ken pas in augustus geleverd door de dorpssmid. " In maart 1814 werden de
172 landstormers ingedeeld in twee compagnies van 86 manschappen ieder."
Volgens een besluit van de Koning moesten de exercities op zondag tussen de
kerkdienst in de ochtend en die in de middag plaatsvinden. Dus zeker niet
tijdens kerkdiensten, want dan 'kan het waarnemen van den openbare
Godsdienst worden gehinderd'. " In mei 1814 was de organisatie van de
Landstorm min of meer afgerond. In deze maand hadden de laatste Fransen
echter het land verlaten en het verdrijven van de Fransen en het behoud van
de lokale inwendige rust waren nu juist de taken geweest voor de Landstorm.
Daarmee was voor de Landstorm de directe oorlogsdreiging voorbij. Dit gold
nog niet voor de Landmilitie, die immers inzetbaar was binnen het gehele
Nederlandse grondgebied en werd ingezet bij de achtervolging van de Franse
legers.

De kosten voor het oprichten van de Landstorm zijn terug te vinden op de
Leiderdorpse gemeenterekening over 1814. ' 7 In maart werd er betaald voor
de reparatie van een trom, voor onderwijs door de tamboer-majoor aan de
twee tamboers van de Landstorm, voor de huur van een exercitieveld en
opdracht gegeven voor het leveren van een 'dubbelden drie couleurde vlag'. I.
Voor de feestelijkheden die hiermee gepaard gingen werden uitgaven gedaan
voor vlaggen, kaarsen en illuminatieglazen, drijvers en timmerwerk.

Het Departement van Oorlog bepaalde dat landstormers geen uniform
zouden dragen. " De landstormer zou slechts kenbaar zijn aan een groene tak
op zijn hoed! De officieren bij de Landstorm konden zich wel onderscheiden
door het dragen van een oranje band met één, twee of drie strepen, afhanke
lijk van de rang. Vervolgens werd gedetailleerd aangegeven hoe er geëxerceerd
moest worden.

Uit het reglement van discipline voor de Landstorm weten we hoe de tucht
werd gehandhaafd.20 'Daar subordinatie en discipline een volstrekte vereisch
te is bij een gewapend corps, zoo zullen dezelve zeer naauwkeurig moeten in
acht genomen worden bij de corpsen der Landstorm.' In het reglement
werden de straffen genoemd die stonden op overtreding van de regels. Dit
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kon een geldboete, schorsing, of provoostarrest (soldatengevangenis) zijn. In
elke gemeente moest een 'loopplaars' worden aangewezen waar men zich zou
verzamelen. Aanzeggingen voor verzameling werden gedaan aan de woning
van de mannen van de Landstorm of door her luiden van de 'alarmklok' als
er geen tijd was voor de gewone aanzegging.

Een order voor her wekelijks piket geeft ons enig zicht op de dagelijkse
taken van de Landstorm." De naam Landstorm was inmiddels verande rd in
schutterij, maar in Leiderdorp bleefde oude naam gehandhaafd. De opdracht
was 'tapperijen en herbergen nauwkeurig na te zien en alle vreemdelingen
aldaar, alsook op publique wegen welke hem suspect voorkomen, te arreste
ren en voor de plaatselijke President (burgemeester) doen brengen' .

De Lands torm/schutterij bleef een onderontwikkeld onderdeel van het
leger tot de Belgische Opstand. De Koning en zijn conservatieve militairen
voelden weinig voor een goed getrainde volkswapening, hetgeen nog steeds
een revolutionair imago had." Aan bewapening en training werd dan ook
weinig gedaan . Het uitbreken van de Belgische O pstand zou de Koning pas
noodzaken de schutterij als een volwaardig onderdeel van het leger te
beschouwen.

Landmilitie

Naast het organiseren van de Landstorm vanaf december 1813 was het
oproepen, organiseren van de lotingen en keuren van de Landmilitie een
tweede grote operatie van de overheid. De Landmilitie vormde het diens t
plichtig deel van het leger en was bedoeld het leger op de juiste sterkte te
brengen. In tegenstelling tot de Landsto rm was de Landmilitie in het hele
land inzetbaar, maar wel binnen de grenzen van het koninkrijk. Hij moes t in
nauwe samenwerking met het leger optrekken tegen de vijand . De prakt ijk
was dat eenheden van de Landmi litie wel buiten de landsgrenzen dienst
deden, want ze namen deel aan de str ijd tegen Napoleon in België en
Frankrijk.

Miliciens werden in vredestijd slechts enkele maanden opgeroepen voo r
traini ng, maar door de oor logssituatie konden ze niet met verlof naar hu is.
Wat de gevolgen hiervan waren voor de achtergebleven gezinnen in de jaren
1813-1815 is ons niet bekend.
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Het reglement voor de Landstorm
(RAL, archiefnr. 800, inv.nr. 1365).
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In december 1813 verzocht de regering de stad Leiden zo spoedig moge
lijk op te geven hoeveel personen er in het district waren russen 17 en 45 jaar
die moesten loten voor de Landmilitie." Nederland was in kantons opge
deeld en voor het kanton Leiden was een contingent vastgesteld van 585
man, waarvan Leiderdorp er zestien moest leveren." In januari 1814 liet de
burgemeester van Leiderdorp weten dat er zestien goedgekeurde Landmilitie
leden waren, waarvan er acht een goedgekeurde plaatsvervanger hadden
gevonden." De districtscommissaris schreef in februari 1814 dat de bataljons
Landmilitie binnen een week compleet moesten zijn en moesten opkomen in
de burcht van Leiden 'onder behoorlijk geleide uit uwer gemeente'."
Degenen die zich lieten vervangen moesten met hun plaatsvervangers en de
nodige bewijzen hiervan tegenwoordig zijn om door de commissaris te wor
den goedgekeurd. Hij voegde er aan roe dat niet verschijnen 'onaangenaame
gevolgen' voor deze personen zou hebben. Kort daarop moest er worden
begonnen met de 'exercitien' op een daartoe geschikte plaats . Als er personen
ontbraken moest dat bij de commissaris gemeld worden.

Het inschrijvingsregister van 1815 geeft een overzicht van de 25 opgeroe
pen miliciens van dat jaar." Op deze lijst staan nu ook de geboorteplaatsen
vermeld. Wat opvalt is dat slechts zeven van de 25 opgeroepen miliciens (het
jaar daarvoor waren het er nog maar zestien) in Leiderdorp waren geboren .
Het merendeel was afkomstig uit de omliggende dorpen en enkelen van
verder weg. Dit betekent dat jonge mannen uit de regio naar Leiderdorp
trokken op zoek naar werk en dus in Leiderdorp werden opgeroepen voor de
militie.

Plaatsvervanging

Napoleon creëerde de mogelijkheid van plaatsvervanging als tegemoet
koming aan de burgerij om de gehate dienstplicht te verzachten. Gedurende
de negentiende eeuw handhaafde men in Europa de mogelijkheid voor een
dienstplichtige om een plaatsvervanger te zoeken." Plaatsvervanging hield in
dat de dienstplichtige iemand zocht die tegen betaling bereid was zijn plaats
in te nemen. De dienstplicht voor de militie was weinig populair en wie het
zich kon veroorloven kocht zijn plicht af. Het waren vooral de gegoede
klassen die zich deze mogelijkheid konden veroorloven.
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Order voor het wekelijks piket van de
Landstorm (RAL, achiefnr. 800, inv.nr.

1365).

Wat komen we te weten over Leiderdorpers die een plaatsvervanger
zochten?

Voor de periode 1813-1815 zijn alleen contracten van plaatsvervanging
aangetroffen van lotelingen voor de militie en niet voor de schutterij. De
'schutterlijke' plicht was in deze jaren een geringe belasting omdat schutters
alleen in hun eigen dorp dienst deden. Een gevolg van het systeem van plaats
vervanging was dat de militie voor een groot deel uit laag- tot ongeschoolden
bestond." De meer welgestelden ontliepen hun dienstplicht door het aan
trekken van een plaatsvervanger. Op de militaire arbeidsmarkt had dit een
zeer nadelig effect. De burger die als vrijwillig soldaat dienst nam in het leger
verdiende daarmee een mager inkomen. Hij moest voor zes jaar tekenen en
kreeg bij indiensttreding een handgeld van f 10. Dezelfde burger verdiende
aanmerkelijk meer als hij zich als plaatsvervanger aanbood, want dat kon hem
f 300 tot f 600 opleveren. In veel gevallen na aftrek van de kosten van een
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bemiddelaar. Een bedrag van f 300 stond nagenoeg gelijk aan een jaarloon
van een geschoolde arbeider. Geen slechte vergoeding voor plaatsvervangers
die veelal behoorden tot een sociale laag beneden die van geschoolde
arbeider. Ter vergelijking, de jaarwedde van de veldwachter in 1814 was
slechts f 200.30 Het uiteindelijke effect was dat het beroepsleger voortdurend
soldaten ontslag zag nemen om vervolgens als plaatsvervanger dienst te
nemen bij de Nationale Militie. Pas in 1922 werd de mogelijkheid van plaats
vervanging afgeschaft bij de invoering van de algemene dienstplicht.

Er zijn veel notarieel vastgelegde contracten van plaatsvervanging bewaard
gebleven. AI is dit er maar één voor Leiderdorp, in Leiden zijn het er vele. Uit
het contract van plaatsvervanging van de Leiderdorpse milicien Teunis
Kerkhoven weten we hoe de regeling officieel werd vastgelegd." Teunis had
zijn broer Theodorus bereid gevonden zijn plaats in de Landmilitie over te
nemen voor f 300. Theo zou direct na het passeren van de akte f 100
contant krijgen en de resterende f 200 zou in wekelijkse termijnen van f 2

worden uitgekeerd aan zijn vrouw Engeltje de Bruin. Verder zouden Theo en
Engeltje na twee jaar f 25 ontvangen alsTheo zou kunnen bewijzen nog voor
Teunis in dienst van het vaderland te zijn. Engeltje moest uitdrukkelijk
akkoord gaan met de overeenkomst in januari 1814. Dat was niet voor niets.
In de napoleontische tijd was al gebleken dat contracten vaak niet werden
nagekomen omdat de partner zich er niet in kon vinden.

De rol van de burgemeester

Voor het staatsapparaat in opbouw, naar Frans model, waren burgemeesters
van onschatbaar belang." Aan hen was onder andere een sleutelrol toegekend
bij het opstellen van betrouwbare lijsten van schutters en miliciens en het
organiseren van de lotingen. Willem I volgde hierin de ervaringen van Napo
leon met zijn dienstplichtwetgeving. Willem I zorgde ervoor dat hij door
middel van door hem benoemde provinciale gouverneurs (de voormalige
prefect en later de 'Commissaris des Konings') en districtscommissarissen de
burgemeesters een stroom aan instructies kon geven en hen kon controleren.
In de paragraaf over deserteurs wordt duidelijk hoe strak de instructies en de
controle waren. De burgemeester was de spin in het web waar alle informa
tie samenkwam.



JAARBOEK DIRK VAN EeK 2010

110

Wie was de burgemeester van Leiderdorp in deze jaren en wat weten we
over hem en zijn functioneren in relatie tot schutters en miliciens? In juli
1813, nog in de Franse tijd , werd Van Goor den Oosterlingh officieel tot bur
gemeester en secretaris van het plaatselijk bestuur van Leiderdorp benoemd."
Deze functies vielen dus samen . Van Goor den Oosterlingh was toen 38 jaar
oud en bleef tot zijn overlijden in 1829 in functie. Blijkbaar had hij zich niet
zodanig met het Franse bewind gecompromitteerd dat hij na de omwenteling
niet langer te handhaven was. Hij was getrouwd met Jeanette Theodore Paris
en een notariële akte onthult ons dat het echtpaar woonde op de buitenplaats
Voordorp in Leiderdorp."

Achterblijvers, deserteurs en de rol van de burgemeester

Willem I wist hoeveel weerstand de dienstplicht had gegeven onder de Franse
en Nederlandse bevolking in de Franse tijd. Alom was bekend hoeveel Neder
landse mannen er waren meegegaan met de veldtocht naar Rusland en hoe
fataal deze was afgelopen. Van de 15.000 mannen was slechts een klein aan
tal levend teruggekomen. Hoeveel Leiderdorpers daaronder waren is niet
bekend.

Wat onthullen de Leiderdorpse bronnen over de onwilligen? De oproeping
voor de Landstorm lijkt in Leiderdorp zonder problemen te zijn verlopen . Er
zijn in ieder geval geen aanwijzingen dat mannen zich er aan probeerden te
onttrekken. Uit de correspondentie van de burgemeester blijkt dat hij per
maand moest opgeven ofer deserteurs waren aangetroffen." De burgemeester
meldde iedere keer dat er 'ondanks recherche de afgelopen maand geen deser
teurs op Leiderdorpse bodem zijn gearresteerd' . Hij liet wel merken dat hij de
nodige inspanningen had verricht, want hij had 'recherche' gedaan. Het laat
zien hoe kritisch de lokale bestuurders werden gevolgd. Waren er geen deser
teurs uit Leiderdorp? Bij het natrekken van duizenden namen van deserteurs
in de jaren 1813- 1815 in het Nationaal Archief werd alleen de Leiderdorpse
milicien Gerard Kerpestein aangetroffen ." Hij deserteerde in februari 1815.
In het brievenboek van de burgemeester is een briefwisseling te vinden met
een militair commandant in Alkmaar over 'korporaal Buijtenweg, welke zich
onlangs geruime tijd bij zijn vader heeft opgehouden, dezen avond met een
vrouwspersoon is gedeserteerd'." Van beide gedeserteerde miliciens vernemen
we verder niets meer.
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Het dorp begin negentiende eeuw

We hebben nu uitgebreid stilgestaan bij de organisatorische aspecten van
schutterij en militie en de centrale rol van de burgemeester hierin . Tegen
welke lokale achtergrond vonden deze gebeurtenissen plaats? We onderzoe
ken de omstandigheden in het dorp aan de hand van gegevens uit 1815. Men
moet zich wel realiseren dat gedurende de door ons onderzochte periode de
gemeente Leiderdorp qua grondgebied aanmerkelijk groter was dan heden
ten dage. De grens van Leiderdorp liep nog tot aan de huidige ZijlsingeI,
Herensingel en Maresingel. In de door ons onderzochte jaren was Leiderdorp
een dunbevolkte gemeente met ruim duizend inwoners. In juli 1815 stuurde
het Departement van Oorlog aan alle gemeentebesturen van Nederland een
vragenlijst. " Het betrof vragen 'omtrent het inzamelen van berigten omtrent
onderscheidene objecten iedere gemeente betreffende, welke, zoo ik ver
trouw, het naauwkeurigst en met de meeste promptirude geleverd kunnen
worden door de respective plaatselijke regeringen zelve'. De burgemeesters
werd gevraagd een gedetailleerde opgave te doen van wat er in elke gemeen
te aanwezig was om te kunnen gebruiken of vorderen in oorlogsornsrandig
heden.

Door de vragenlijst weten we dat de bevolking bestond uit 1.002 'zielen'.
In het dorp waren 180 huizen, 25 grote boerenwoningen en 47 kleine boe
ren/daggelders- of arbeiderswoningen geteld. Op de vraag hoeveel manschap
pen ingekwartierd konden worden, 'gerekend dat de meesrvermogenden met
zes en de minvermogenden met één man bezwaard worden', gaf men 300
manschappen op. Een pak- en trekschuit voer wekelijks op Amsterdam en
kon 30 personen vervoeren.

Vorderingen en opgelegde bijdragen

In deze jaren van internationale oorlogvoering moest iedere gemeente zijn
bijdrage leveren aan de strijd tegen Frankrijk. Niet alleen door dienst te doen
bij Landstorm en Landmilitie, maar ook door het tijdelijk afstaan van trans
port- en voedingsmiddelen ten behoeve van het leger. Wat moest Leiderdorp
hieraan bijdragen en hoe belastend was dit voor de Leiderdorpers?

Tussen november 1813 en mei 1814 trokken Franse legereenheden zich
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terug uit Nederland. Zij werden vanaf november 1813 achtervolgd en soms
in de rug aangevallen door geallieerde verkenningseenheden van Kozakken
(Russische troepen) en Pruisen." In een instructie aan de burgemeesters werd
duidelijk gesteld dat aan de geallieerde troepen de nodige goederen geleverd
moesten worden tegen de prijzen die op de dichtstbijgelegen markt golden
op de dag van levering." De commissaris noemde dit een wijze voorzorg van
de regering om de ingezetenen niet bloot te stellen aan plundering (rnilitai
re executie') . De districtscommissaris gaf de burgemeester ook opdracht wat
hij aan haver, hooi en rundvee moest leveren. In december 1813 werden er
in het dorp gedurende tien dagen 37 wagens en 74 paarden gevorderd voor
de Russische en Pruisische troepen." De in het dorp aanwezige 14 wagens en
28 paarden werden dus in een periode van tien dagen meerdere keren gevor
derd. De burgemeester stuurde een declaratie van f 211 naar de districts
commissaris. In 1814 waren dat voor een korte periode van twee tot tien
dagen 82 wagens en 164 paarden, in totaal voor een bedrag van f 801. 42 Niet
ieder paard overleefde de vorderingen. In 1814 declareerde de burgemeester
bij de districtscommissaris f 325 voor drie gestorven paarden. Vergeleken
met de andere dorpen in de regio kwam Leiderdorp er nog goed vanaf. Elders
werden veel vaker voedsel en transportmiddelen gevorderd. Er zijn in Zuid
Holland per dorp lange lijsten opgemaakt waardoor we dit kunnen vergelij
ken ." In januari 1814 stuurde de burgemeester een opgave van wat er in het
dorp aanwezig was aan 'fourage'." Dat was 'eene partij slagrvee van 60 tot 70
stuks, maar bestaat grotendeels uit zware vette ossen en dito vette koeijen,
welke tegenwoordig met spoeling op de stallen worden gemest'. Verder was
er 150.000 pond hooi in voorraad. We weten dat er Pruisische cavalerie en
artillerie in het dorp is geweest, want in april 1814 werd opgave gedaan van
aan hen geleverd vlees, brandewijn, brood, hooi en haver."

Dat gevorderde wagens en paarden niet altijd even bereidwillig werden
afgestaan blijkt uit de correspondentie van de burgemeester over de ervarin
gen met enkele Leiderdorpers. Zo had Jan Langeraar zijn 'vrachtwagen' naar
Leiden overgebracht en Leendert Tas had geen gehoor gegeven aan het bevel
van de burgemeester om een wagen, bespannen met twee paarden, te leveren
om goederen van het leger naar Utrecht te vervoeren." Beide boeren werden
door de burgemeester aangesproken op hun gedrag. Vervolgens kozen ze
eieren voor hun geld en volgden ze het bevel alsnog op.
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In de eerste maanden van 1814 werden voor het in korte tijd opgerichte
beroepsleger en Landmilitie financiële bijdragen opgelegd. Ieder district
moest een aandeel betalen in de aanschaf van paarden voor de artillerie en de
colonne van transportwagens (de trein). Met deze financiële bijdragen
werden paarden en wagens gekocht. Op de gemeenterekening van 1814 zijn
buitengewone uitgaven terug te vinden voor door het dorp geleverde bijdra
gen voor paarden, kleding voor de Landmilitie, extra gemaakte politiekosten
en kosten voor het drijven van koeien ten behoeve van de geallieerde legers
naar Breda."

Over kisten en giften

In Leiderdo rp werden naast het heffen van belasting ook inzamelin gen
geho uden. In decemb er 1813 werden de dorpelingen opgeroepen voor een
gift in de offerkist ('de kist') 'tot voorziening in de behoeften voor de algeme
ne Wapening en Verdediging van het Vaderland' , 48 Bij het verzoek om een gift
den ken we aan vrijwilligheid, maar deze gift was niet vrijblijvend . De kist
werd geplaatst in het Regth uis dat een week lang dagelijks van 10 tot 12 uur
ope n was en er waren bestuursleden bij toerbeurt aanwezig die noteerden
hoeveel iedereen 'offerde'. Burgers die niet verschenen werden alsnog opge
roepen. Bij het Regthuis moeten we ons geen statige residentie voorstellen
waar de lokale magistraat zetelde. Het Regthuis bestond uit niet meer dan
enkele kamers in een herberg bij de Doesb rug waar in vroeger tijden schout
en schepenen samenkwamen en in onze tijd het plaatselijk bestuur," Alleen
de burgemeester was gerechtigd de kist te openen. Van de telling van de
inhoud werd een proces-verbaal opgernaakr. " De eerste inzameling leverde
f 383 op. Direc t daarna werd een tweede oproep gedaan. Deze inzam eling
leverde nog maar zes gulden, twee stuivers en acht penningen op. De
districtscommissaris wilde precies weten hoeveel er in de kist was gestort en
droeg de burgemeester op hem een wekelijks rapp ort te sturen over hoeveel
penningen er in de kist waren geteld. Tevens wilde h ij elke zaterdag, 'zonder
verzuim', een rapp ort over welke bijdragen er iedere week in de kist ware n
gevonden en hem ook te berichten als er niets was ingeb racht. De financiële
nood in het land was duidelijk groot. H et laat ook zien hoe gedetailleerd de
instructies aan de burgemeester waren en hoe hij zich voortdurend moest
verantwoorden.
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Naast de kist voor 'stijging van de oorlogskas' stond nog een kist, bestemd
voor hulp aan 'Woerdens ongelukkigen', de slachtoffers van de al eerder
genoemde Franse overval op Woerden. " Hiervoor werd f 128 ingezameld. In
1815 werd er in opdracht van de gouverneur weer een inzameling gehouden,
maar deze keer vroeg men om giften voor het fonds van verminkte krijgs
lieden en weduwen en wezen van gesneuvelden in de afgelopen oorlog." De
Leiderdorpers werden achteraf uitgebreid bedankt:

Het kan de ingezetenen van Leijderdorp niet dan de streelendsre herinnering verschaffen
wann eer zij nad enken dat zij ook het hunne bijgebragt hebb en tot ondersteun ing van de
verminkte verdedegers des vaderlands en der nagelaten weduwen en wezen van de gesneu
velden en het is voor mij een aangenaame plicht hun daarvoor mijn hartelijk genoegen te
betu igen

Dit bedankje wekt de indruk dat de Leiderdorpers diep in de buidel hebben
getast.

Leiderdorp tijdens de Belgische Opstand 1830-1839

De jaren tussen 1815 en 1830 waren voor Nederland, dat in die periode het
Verenigd Koninkrijk zou gaan heten, jaren van vrede. De Noordelijke
Nederlanden waren in 1815 samengegaan met de Zuidelijke Nederlanden
om een sterke buffer te vormen tegen eventuele hernieuwde expansiedrang
van Frankrijk. Het samengaan gaf in de Zuidelijke Nederlanden grote span
ningen door de eigenzinnige maatregelen die Willem I buiten het parlement
om nam over onder andere economische, fiscale en religieuze zaken. De
Julirevolutie in Parijs in 1830 leidde opnieuw tot revolutionaire woelingen in
heel Europa en inspireerde ontevreden groeperingen in de Zuidelijke
Nederlanden tot verzet.

De afscheiding van België

Op 25 augustus 1830 braken in Brussel rellen en plunderingen uit . Wil
lem I probeerde met het leger orde op zaken te stellen, maar dit leidde tot vele
doden en gewonden. Hierop volgde de Belgische eis om afscheiding. Op
5 oktober 1830 riep Willem I de bevolking van de Noordelijke Nederlanden
te wapen 'tot behoud van al wat U dierbaar en heilig is' en een week later
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werden de dienstd oend e en rustende schut terijen gemobiliseerd. ' J H et
volgende jaar, op 2 augustus 1831 , begon hij de T iendaagse Veldtocht na een
voor bereidingstijd van tien maanden." Deze campagne was succesvol, maar
een snel opmarche rend Frans leger dwong het Nederlandse leger zijn opmars
te staken. Vervolgens duurde het tot 1839 voordat W illem I akkoord ging
met een definitieve vredesregeling, ook wel zijn 'volhard ingspoliriek'
genoe md. Deze negen jaar durende en kostbare mobili satie, waarin na
augustus 1831 niet meer werd gevochten, behalve in An twerpen waar op 23
december 1832 generaal Chassé na een vetwoestend bombardement van de
citadel moest capituleren, drukte zwaar op de economie van Nederland.
Tegelijk was er de angst dat België Nederland zou binnenvallen, omdat het
vaststellen van nieuwe grenzen voortdurend onenigheid opleverde. Wat de
losmaking van België voor Leiderdorp betekende wordt in de volgende para
grafen behandeld.

De volkswapening

Door de Belgische Opstand was veel militair mater ieel verloren gegaan dat in
het zuiden lag opgeslagen." Door desertie van Zuid-Nederlandse mil itairen,
die de kant van de nieuwe Belgische staat kozen, was het leger van W illem I
gekromp en tot een derde van zijn oo rspronkelijke sterkte. Om de tekorten
snel aan te vullen had de Koning de dienstdoend e schutterijen uit de gro tere
Nederlandse steden en de rustende schut terijen op het platteland 'mo biel'
verklaard. Dat betekende dat de lokale schut terijen, in tegenstelling tot de
jaren 1813-1815, nu onderdeel van het leger werde n gemaakt en du s overal
inzetbaar waren. Dit uitgebreide leger werd ingezet om te voorkomen dat
Belgische troepen de betwiste grens met Nederland zouden overschrijden.
Ongeveer de helft van de infanterie van het veldleger bestond uit schutt erij,
evenals de bezetting van de grensvestingen. Behalve de schutterij lichtte ook
de Nationale Militie ieder jaar een aantal mannen per gemeente.

Het leven van de Leiderdorpse mannen en hun gezinnen werd beïnvloed
door de jarenlange mobilisatie en dreiging van mogelijke oorlogvoering. Hoe
werden schutterij en militie ingezet voor deze taken ? Wat waren de gevolgen
voor de Leiderdorpse dienstplichtige mannen en hun gezinnen, wat weten we
over hun motivatie en waar waren ze al die jaren gelegerd?
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Schutterij

Tot 1830 hadden de Leiderdorpse schutters weinig gemerkt van hun 'schut
terlijke plicht' . Deze plicht bestond immers alleen op papier. Door verander
de wetgeving waren er gedetailleerde regels gekomen voor de oprichting van
schutterijen in het gehele land. Alle mannelijke ingezetenen die op 1 januari
25 jaar oud waren moesten zich in hun gemeente inschrijven voor de schut
terlijke dienst, waarna de loting plaatsvond. Vervolgens werd de schutterij
opgenomen als onderdeel van het leger.

Wat betekende dit voor de Leiderdorpse mannen? Gedurende de negen
mobilisatiejaren dienden er zo'n zestig Leiderdorpse schutters bij de mobiel
gemaakte rustende schutterij." Schutters die dus vele jaren niet hun beroep
in het dorp konden uitoefenen en hun gezin of familie niet voldoende kon
den ondersteunen.

Door nieuwe wetgeving kwamen er nu ook voorschriften voor de unifor
mering van de schutterij ." Op papier was de uniformering nu wel geregeld,
maar de praktijk liep daarbij achter. Door het verlies van de voorraadmaga
zijnen in de zuidelijke provincies in 1830 waren grote hoeveelheden kleding
en uitrustingstukken verloren gegaan . Dit noodzaakte tot improvisatie op
grote schaal. Het uniform moest bestaan uit een donkerblauwe rok en broek,
maar door de tekorten werd het een bont allegaartje. Er was een onvoldoen
de aantal sjako's (hoofddeksels) van het voorgeschreven model beschikbaar.
De hoedenfabrikant 'des Konings' kreeg dan ook opdracht 'onverwijld' een
sjako te ontwerpen die tegen sabelhouwen en regen bestand was en in korte
tijd in grote aantallen geleverd kon worden. Het werd een sjako vervaardigd
van zwaar karton met een overtrek van linnen en van binnen voorzien van
een ring en kruis van zwaar ijzerdraad. De sjako kreeg al snel de bijnaam
'hoedje van papier' en het bekende kinderliedje is hierop gebaseerd.

Het inzetbaar maken van de schutterijen vergde veel tijd en inspanning en
was niet overal even vlot verlopen. Gouda was de verzamelplaats van de
plattelandsschutterij van Zuid-Holland. Op deze verzamelplaats, waar dus
ook de Leiderdorpse schutters werden 'verzameld', was het een chaotische
toestand geweest.

Het wel en wee van de Leiderdorpse schutters zal in de volgende paragra
fen worden behandeld. Het zijn weer de brievenboeken van de burgemeester
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Instructies in het reglement van de
Landstorm over het uniform en de
exercities (RAL, archiefnr. 800, inv.nr.
1367).

No. 1,6. D ECO~'ll\l~ ,.\ 1 L'i -Gf.. 'ER AL V<lOl\. IIl:T nEPJ\~TE'•...,'\l"" WI" OOItI. () (; In tor IKtllCIIde. dal . 10 1IOj;. ,.. .Ict'
Cl[ ",I. " hC1 It$ kalfi" ..... .\ l';."'..n q \ ·olL>.....rcn • Yctftl • I'tl .
bI, ,10; "JO Xlj". I,....; lIj. " ""t.""dJ dcti ~o D«<m bff 1813 . 2
I I~.. . ,I" n ~lJo.~.!! I ...,;:Jen~k., omlfco. do d d..... ~"'"""0. r. Je ....<1 l,ll'o \'In t!m I n.!.1Gt1#.

J1«(, S;oc.·"hCV'If'h!rn mica Ji:.u: \'UC 10 l~ttCQ . D ~e br1""Jcn:

.o\r.l4l. l :

ruj .dtn i ...dQorm zulle> <'N:>< nnlfo:mm l;tèr.tl;~ ~ EeG'~
:* op~~ hoi:d_=! ~<t uk! !"" .Jen~ ...".= &chin u i '.~"'l
i-.... Mon,mns: :Ii eeoc br!_ lng kim""", W"~'~:bIl~ e
mhM Jo: ucn:w.;" l.!!1;"",::, . Ilt:bb,:o:_ - ' . •

"; hIt. ~·

ià
" Voo: cm lil: C ..=t 7uet ·2",tr.... n_peç-
ün oo.'.:n " " . -
Ecn Olllkr om -'



JAARBOEK DIRK VAN EeK 2010

118

die ons informeren over wat er zich afspeelde. Tussen de burgemeester en de
commandanten van deze garnizoensplaatsen vond een druk posrverkeer
plaats over de vele bureaucratische procedures, zoals het afgeven van verlof
passen, toestemming voor huwelijken en het al of niet verschijnen op inspec
ties.

De Leiderdorpse schutters werden behalve in Gouda ook gelegerd in
Gorinchem en Brielle. Op deze verzamelplaatsen werden de plattelandsschut
ters gekleed, bewapend en uitgerust. Vervolgens konden de oefeningen
beginnen. Ondanks de grote startproblemen waren de plattelandsschutters
bij het begin van de Tiendaagse Veldtocht op 2 augustus 1831 omgevormd
tot bruikbare soldaten." Bij de grote wapenschouwingen die aan de
Tiendaagse Veldtocht (2 tot 12 augustus 1831) voorafgingen, maakten de
schutterijbataljons een goede indruk. In tien maanden tijd was een redelijk
bruikbaar nieuw leger gevormd.

Nationale Militie

Was de schutterij nog een recent toegevoegd deel aan het beroepsleger, de
Nationale Militie was al in 1817 een vast onderdeel van het beroepsleger
geworden. De wet van 1817 bepaalde hoeveel miliciens er per jaar moesten
worden ingelijfd. Het aantal te leveren manschappen werd omgeslagen per
provincie en uiteindelijk per gemeente. De gemeenten bepaalden door
middel van loting welke mannelijke inwoners er dienst moesten doen.
Leiderdorp moest van een totaal aantal van 1.133 miliciens in 1830 voor de
provincie Zuid-Holland er per jaar vier leveren." In 1836 bestond dit totaal
uit 1.636 manschappen en moest Leiderdorp er vijf leveren .

Iedere mannelijke Nederlandse ingezetene tussen 19 en 40 jaar moest zich
laten inschrijven. Door loting werd bepaald in welke volgorde men dan tot
diensmeming verplicht kon worden. De loteling kon zich laten vervangen
door een nummerverwisselaar (een loteling met een 'kansloos' nummer) of
door een plaatsvervanger. Na inlijving begon de eerste oefenperiode en de
totale dienstperiode duurde vijf jaar. De Leiderdorpse miliciens werden inge
kwartierd bij gezinnen in de legerplaatsen of ondergebracht in barakken.
Tijdens de mobilisatieperiode werden circa vijftig dienstplichtige miliciens
uit Leiderdorp opgenomen in het leger,"
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Van inkwartiering in het dorp van miliciens en soldaten uit langstrekken
de legereenheden wordt met grote regelmaat melding gemaakt. 6 1 Soms ging
het om enkele manschappen, maar het konden er ook tachtig tot honderd
zijn. Als het om bereden eenheden ging moest er eveneens voor grote aantal
len paarden worden gezorgd. Overnachting werd altijd enkele dagen van te
voren schriftelijk gemeld aan de burgemeester, waarbij iedere keer werd aan
gegeven hoeveel officieren er ter begeleiding meekwamen. Overnachten bete
kende inkwartiering bij burgers. Gezien de goed geregelde begeleiding lijkt er
geen sprake te zijn geweest van wangedrag van overnachtende manschappen.
Nergens komen we aan de weet hoe de Leiderdorpers dit ervaarden. Was het
een welkome bron van inkomsten of betaalde het dorp een deel van de lasten?
Uit de brievenboeken van de burgemeester is dit niet op te maken. Evenmin
weten we hoe het dorp het probleem van de vele opengevallen arbeids
plaatsen oploste.

Leidsche Vrijwillige Jagers

Een andere vorm van volkswapening vormden de studentencorpsen. Het stu
dentencorps, de Leidsche Vrijwillige Jagers van de Leidse universiteit, heeft
deelgenomen aan de Tiendaagse Veldtocht. In dit corps diende de Leider
dorper Leendert van Rhijn . Leendert was een zoon van Arnoldus van Rhijn,
de lokale vroed- en heelmeester. Leendert en zijn broer Huijbert waren
student in de theologie aan de universiteit van Leiden en lid van de
Vrijwillige Jagers. Huijbert heeft niet deel genomen aan de Tiendaagse
Veldtocht, aangezien alleen de naam van Leendert voorkomt op de lijst van
227 deelnemers." De Leidsche Vrijwillige Jagers hebben zich onderscheiden
in gevechtshandelingen tijdens de veldtocht, waarbij rwee jagers sneuvelden.
Hun bijdrage aan de veldtocht is in Leiden lange tijd om de vijf jaar feeste
lijk herdacht.

Plaatsvervanging

De financieel meer draagkrachtige Leiderdorpers, die ingeloot waren om
dienst te doen als schutter of milicien, konden hun plaats laten innemen door
een plaatsvervanger. In tegenstelling tot de jaren 1813-1815 was het nu door
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een wettelijke regeling niet meer nodig contracten van plaatsvervanging op te
laten stellen door een notaris . Wel zijn er onderhandse overeenkomsten
bekend. Dat betekende niet dat er geen prob lemen rond plaatsvervanging
ontstonden. In de brievenboeken van de burgemeester komen we vele con
flicten over dit onderwerp tegen.

Zo was Frans Ververs in 1833 in eerste instantie afgekeurd voor de
Nationale Militie wegens 'zijn zwakke borst', maar weer herkeurd op verzoek
van de loteling die de nu vrijgekomen plaats moest invul len." Frans werd als
nog geschikt bevonden. Men had de nodige bewijzen dat hij in zijn werk bij
een 'voorname' broo dbakkerij bepaald geen last had van een zwakke borst.
Zo sjouwde hij daar zonder prob lemen met zware zakken meel. Men zag dan
ook geen reden waarom hij geen dienst kon doen en hij moest zich alsnog
melden in zijn legerplaats.

Steenbakker Jan Koning en arbeider Christoffel Spies, beiden wonende in
Leiderdorp, sloten in 1834 een plaatsvervangingsovereenkomst per onder
handse akte ." Ze kwamen overeen dat Spies bij 'uittrekken' voor Koning naar
de mobiele schutterij f 25 zou ontvangen. De vrouw van Spies, Pietertje Snel,
zou wekelijks f 4 krijgen uitgekeerd door Koning en geen huishuur hoeven
te betalen. De uitkering zou stoppen als Spies 'den dienst in de Gemeente
moet waarnemen', maar 'de vreije huishuur' zou doorlopen. Bij ontslag uit

dienst zou Spies nog f 50 ontvangen. Pierertje Snel ging uitdrukkelijk
akkoord met de overeenkomst en ondertekende mee. Dit is de enige ons
bekend zijnde on derhandse akte.

In 1837 deserteerde milicien Antonie Schippers, de plaatsvetvanger van
Piete r Snel." Pieter moest binnen twee maanden voor een andere plaats
vervanger zorgen of anders zelf de dienst op zich nemen. Dat was Pieter
kennelijk niet gelukt, want een maand later was hij al gekeurd voor de
Nationale Militie. Pieter verzocht de gouverneur van Zuid-Holland vervol
gens om een herkeuring vanwege zijn slechte ogen." De herkeuring werd
afgewezen, maar Pieter zag nog een andere mogelijkheid. Nu verzocht hij om
vrijstelling wegens kostwinnerschap." De gouverneur wees ook dit verzoek af,
omdat zijn moeder 'slechts' 51 jaar oud was en nog zelf haar brood verdie n
de. Moeder had behalve twee zoons ook nog vier dochters, die gezamenlijk
het huishouden in stand hielden . Pieter moest dan ook gewoon dienst doen.
We weten niet hoeveel hij al had uitbetaald aan zijn plaatsvervanger, maar
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het was ongetwijfeld een hard gelag om alsnog dienst te moeten doen.
Er waren nog meer problemen met plaatsvervangers. In 1839 bood

Nicolaas Giljaar, sjouwer uit Leiden , zich aan Willem Snel aan als plaats
vervanger voor de Nationale Militie." Snel onderhandelde met Giljaar over
de voorwaarden en de prijs van plaatsvervanging. De papieren van Giljaar
bleken in orde en ze kwamen overeen dat Snel f 2 per week zou uitbetalen
aan de vrouw van Giljaar. Omdat Giljaar volgens eigen zeggen vrij was van
lichamelijke gebreken, waarvan hij nog een juiste opgave zou doen, kreeg hij
alvast f 22 uitbetaald. Al spoedig bleek dat Giljaar in Harderwijk had
gediend en daar eervol was ontslagen, maar ongeschikt was verklaard voor
verdere militaire dienst. Nog grotere verbazing wekte het bericht dat hij
ondanks zijn ongeschiktheid ook nog als plaatsvervanger had gediend voor
een inwoner van Hoorn. Willem Snel voelde zich 'op schandelijke wijze' door
Giljaar misleid.

De zaak Giljaar kreeg nog een vervolg. Giljaar had ook nog een voorlopig
contract gesloten met Jan Wassenaar, bouwman (boer) in Leiderdorp, om
plaatsvervanger te zijn voor zijn zoon. " Giljaar wilde opeens van dit contract
af en beloofde de reeds ontvangen f 9 plus f 7 kostgeld terug te betalen.
Wassenaar heeft het geld nooit teruggezien. Hier bleef het niet bij, want de
frustratie zou voor Wassenaar nog verder oplopen. Bij hem meldde zich ver
volgens Willem Snijders uit Leiden om als plaatsvervanger dienst te doen."
Ze werden het vlot eens over de prijs en de manier van betaling. Snijders werd
door dokter J.P. San geschikt bevonden voor dienst. Snijders en Wassenaar
tekenden het contract en Snijders kreeg direct f 25 en zou wekelijks f 5 krij
gen uitbetaald. Al een week later hoorde Wassenaar dat ook Snijders was ont
slagen uit militaire dienst wegens ongeschiktheid. Wassenaar was opnieuw
opgelicht.

Uit de voorgaande voorbeelden blijkt dat het aantrekken van een plaats
vervanger grote problemen kon opleveren. De fikse bedragen die ermee
gemoeid waren werkten frauduleuze praktijken kennelijk in de hand.

De rol van de burgemeester

In 1829 werd Pieter Glaudius Hubrecht (1805-1874) uit Leiden tot burge
meester en secretaris van Leiderdorp benoemd." Hij vervulde deze functies
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tot 1867. In de periode voor hij het burgemeestersambt aanvaardde, werkte
hij als advocaat in Leiden. Hubrecht vervulde een veelheid aan bestuursfunc
ties en was onder andere eigenaar van een kalkbranderij in het dorp. Net als
Van Goor den Oosterlingh lijkt Hubrechr zijn taken nauwgezet te hebben
uitgevoerd en ook hij was de spin in het web waar alle informatie samen
kwam. Het takenpakket van burgemeesters was divers. Zo deden burge
meesters zelf onderzoek naar deserteurs, evenals de ondervraging na arresta
tie. Hij was ook de verantwoordelijke ambtenaar voor het oproepen van de
dienstplichtige schutters en miliciens. Dat de overheid de burgemeester niet
altijd vertrouwde, blijkt uit de dringende verzoeken of lievergezegd eisen om
opgave van redenen bij ziekte en afwezigheid bij de periodieke inspectie."

Deserteurs

Er waren ook Leiderdorpers die niets voelden voor de gewapende strijd tegen
de Belgen en de jarenlange mobilisatie die hiermee gepaard ging. In februari
1831 was schutter Bertus Bouwmeester niet teruggekeerd van zijn verlof naar
zijn eenheid in Gorinchem.73 Bouwmeester was in 1799 geboren, ongehuwd
en had een lengte van 1.58 m. Het was de taak van de burgemeester naspo
ringen te doen naar zijn verblijfsplaats. Volgens ingewonnen informatie
bevond hij zich op de grens van Rijnsaterwoude en Oude Wetering, maar er
waren ook berichten dat hij in Hazerswoude was gesignaleerd bij een boer
waar hij eerder had gewerkt. Deze boer werd 'een en andermaal zeer ernstig
onderhouden'. De burgemeester liet per brief aan de Rustende Schutterij in
Gorinchem weten dat het verrichte onderzoek niet tot zijn arrestatie had
geleid.

Er was echter een schutter Homan, die tijdens zijn verlof had rondverteld
dat hij wist waar Bouwmeester zich bevond." Bij zijn ondervraging vertelde
Homan dat hij Bouwmeester had gezien bij kastelein Van Rooijen aan het
Leiderdorpse tolhek, maar dat hij snel was verdwenen toen hij hem aansprak.
Ondanks deze aanwijzingen bleef Bouwmeester voortvluchtig. Drieëneenhalf
jaar later, in oktober 1834, werd Bouwmeester gearresteerd toen hij wilde
trouwen en ontdekte dat dit door zijn desertie niet mogelijk was." Hij dien
de een verzoekschrift in bij de gouverneur van Zuid-Holland en gaf een
verklaring waarom en hoe hij uit zijn legerplaats was vertrokken. ' Ik ben
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Achthovense molen .

vrolijk vertrokken en aan mijn boerenarbeid gegaan, doch heden mij in den
huwelijken staat willende begeven, wordt mij voorgelegd dat ik ben wegge
lopen en niet te mogen trouwen wanneer zulks door mij was gepleegd.' Hij
verzocht om hem niet de misdaad van weglopen ten laste te leggen. De
gouverneur was niet gevoelig voor zijn argumenten, want hij gelastte Bouw
meester naar zijn korps in Gorinchem over te plaatsen om daar te worden
gestraft. Zijn straf lijkt van korte duur te zijn geweest, want in maart 1835
was hij 'weder in de sterkte opgenomen'." In april bereikte Bouwmeester de
leeftijd van 35 jaar, kreeg daarmee 'finale vrijstelling' en kon naar huis."
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Er bleken zich ook deserteurs uit andere gemeenten in Leiderdorp te
bevinden. In januari 1831 was veldwachter Klaas Maagdeleijn geïnformeerd
over een onbekende persoon , die gezien was in de Achthovense molen (in de
Achrhovensepolder)." De veldwachter ging op onderzoek uit en vroeg de
molenaar of hij 'iemand in de molen had' . De molenaar ontkende dit. De
veldwachter doorzocht vervolgens de molen en trof daar de schutter Gerrit
van Rijswijk uit Woubrugge aan, die zich daar sinds een week verborgen
hield. 'Ten secretarie' werd proces-verbaal opgemaakt. Veldwachter Maagde
leijn was kort daarvoor de vorige veldwachter, Paulus Marbus, opgevolgd, die
was ontslagen wegens 'verregaande brutaliteit en zijn voorkeur voor sterke
drank'." Elf dagen later werd een tweede gedeserteerde schutter uit
Woubrugge door de veldwachter opgepakt." Schutter Cornelis Baks werd
overgedragen aan de commandant van het garnizoen in Leiden. Verdere bij-
zond erheden werden niet vermeld. .

In de briefwisseling van de burgemeester met de gouverneur en de
districtscommissaris zijn tal van brieven te vinden over schutters en miliciens
die niet op tijd terugkwamen van verlof of zich niet hadden gemeld na de
oproep voor inschrijving. Zo had de in 1831 in Gouda gelegerde schutter
Joannes van de Kraan niet gereageerd op de oproeping tot periodieke inspec
tie van 'kleding en wapening'." Men had aanwijzingen dat hij zich bij Pieter
van Hugten, 'klederbleker' in Leiderdorp, zou bevinden. De burgemeester
werd verzocht hem op te sporen en onder behoorlijk geleide naar Gouda te
sturen. Dit had hij kennelijk gedaan, want hij antwoordde dat Van de Kraan
'bereid is alles te vervullen wat van hem geëischt wordt en dus in geenen deele
onwillig is om aan zijn verplichtingen te voldoen'.

Maarten Leliestijn had zijn zoon Maarten in 1836 niet gemeld voor het
lotingsregister van de Nationale Militie." Er werd een proces-verbaal opge
maakt dat 'ten spoedigsten zal worden gezonden naar de heer officier van de
Regtbank van Eersten Aanleg in Leijden', Maarten meldde zich alsnog en
kwam eraf met een boete.

Het aantal echte deserteurs onder schutters en miliciens in Leiderdorp lijkt
klein te zijn geweest. Veelvaker moesten onwilligen worden aangespoord hun
verplichtingen na te komen. De burgemeester zelf werd weer door zijn supe
rieuren gecontroleerd 'en aangespoord zich aan de uitgevaardigde regels te
houden.
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Verzoeken om bemiddeling

Leiderdorpse schutters en miliciens kwamen ook bij burgemeester Hubrecht
met het verzoek om hulp bij het verkrijgen van uitstel voor het verschijnen
op de periodieke inspectie, voor verlof om naar huis te mogen terugkeren als
een van de ouders ernstig ziek was, voor verlof voor een huwelijk of voor het
schrijven van een verzoekschrift. Hiervan zijn voorbeelden te over.

Begin december 1830 schreef de burgermeester een brief over schutter
Willem de Jong aan de militair commandant van de schutterij in Gouda."
Willem had bij zijn inschrijving voor de schutterij als geboortejaar 1804
opgegeven en was vervolgens 'opgemarcheerd' naar Gouda. Nu toonde hij de
burgemeester aan geboren te zijn in 1805 en uit die jaarklasse hoefde
niemand ingelijfd te worden. Hij verzocht dan ook 'naar zijne haardstede' te
mogen terugkeren. Willem kreeg vast geen vrijstelling , want in 1834 werd
het 'metalen kruis, lint en certificaat' aan hem uitgereikt voor zijn deelname
aan de Tiendaagse Veldtocht." Hij kreeg hiervoor het speciaal ontworpen
metalen kruis dat was gemaakt van het brons van omgesmolten Belgische
kanonnen. Samen met Willem de Jong (inmiddels bevorderd tot korporaal)
werd het metalen kruis ook uitgereikt aan J. Bekooij. Bij de uitreiking werd
wel verzocht het metalen kruis na overlijden te retourneren.

Voor Johan Rierbergen , als fuselier gedetacheerd in Woerden, vroeg de
burgemeester in 1838 herhaaldelijk aan zijn commandant 'prolongatie van
verlof' voor zijn voorgenomen huwelijk.85 De toestemming voor verlof bleef
om onbekende redenen uit en Johan was genoodzaakt zijn huwelijk uit te
stellen. Hier zien we de burgemeester optreden als belangenbehartiger.

Cornelis van der Vlist, dragonder, vroeg in 1839 de burgemeester om hulp
om met verlof naar huis te kunnen gaan." Zijn moeder bevond zich 'in een
gevaarvolle toestand' . De burgemeester verzocht de commandant Cornelis
naar huis te sturen en stuurde een doktersverklaring (attest) mee, omdat hij
zwart op wit moest aantonen wat een arts had vastgesteld.

De al eerder genoemde schutter Christoffel Spies, plaatsvervanger van
steenbakker Koning, kon in 1835 niet op de inspectie komen omdat hij, in
dienst van zijn baas, met een vaartuig buiten de provincie was." Door laag
water was hij vast komen te zitten. Koning legde de burgemeester de redenen
uit van het verzuim van zijn plaatsvervanger. De burgemeester schreef daar-
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op een brief aan de officier die met de inspectie belast was. Hij verklaarde dat
Spies geheel buiten zijn schuld niet op de inspectie was verschenen en
verzocht hem van deze inspectie te ontslaan 'daar zijn kledingstukken in
goede orde zijn'. Hier treedt de burgemeester ook nog op als waarnemend
inspecteur.

Verder verstrekte de burgemeester verklaringen over huwelijken en verhui
zingen, het voldaan hebben aan de schutterlijke verplichting en gaf hij verlof
passen uit. Een paar keer stelde hij voordrachten op voor officiersfuncties bij
de schutterij, maar vaker liet hij weten dat er in Leiderdorp geen personen
aanwezig waren met voldoende kwaliteiten. Als er sprake was van inkwartie
ring controleerde hij de betalingen nauwgezet. Schutters die met verlof
gingen kregen reisgeld uitbetaald. Het is duidelijk dat de burgemeester de
nodige moeite deed om op te komen voor de belangen van zijn burgers.

Achter de vodden zitten

Door ziekte niet terug kunnen komen van verlof en vervolgens een dokters
verklaring opsturen bleek niet altijd voldoende. Schutter korporaal Bastiaan
't Hol stuurde een verklaring op van zijn geneesheer over zijn 'voortdurende
ongesteldheid'." De commandant van de eenheid ging hier niet mee
akkoord. Iedereen die door ziekte verhinderd was om na afloop van verlof
terug te gaan naar zijn korps , diende door het plaatselijk bestuur naar het
dichtstbijgelegen hospitaal te worden 'gedirigeerd' . De burgemeester werd
verzocht 'genoemden Bastiaan 't Hol dan ook onverwijld derwaarts te doen
gaan'.

De burgemeester moest ook achter schutters en miliciens aan die verzuim
den na ontslag hun geweer en bajonet in te leveren. Milicien Adrianus Taling
moest zijn 'wapenen, ledergoed en kleding bij het depot in Alkmaar inleve
ren." In 1833 overleed de infanterist Johannes Liebrecht tijdens zijn verlof in
Leiderdorp." De commandant van zijn eenheid schreef de burgemeester om
te onderzoeken of de militaire uitrusting van Johannes wel was teruggestuurd
naar het depot in Haarlem. Er werd een precieze opgave gedaan van zijn uit
rusting: een geweer met bajonet, patroontas met banjelier, bajonetkoppel met
schede alsmede de geweerriem.

Het zal duidelijk zijn dat de burgemeester veel tijd kwijt was aan bernid-
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deling en het ach ter de vodden zitten van Leiderdorpers. De burgemeester

was de cruc iale schakel in de communicatie tussen dorpelingen en de hogere
overheden. H ij zal de meeste Leiderdorpers persoonlijk hebben gekend en

was zeker geen bestuurder op afstand.

Het dorp in de jaren dertig

Om ons een beeld te kunnen vormen van de omstandigheden waarin de in
de vorige paragrafen beschreven verwikkelingen plaatsvonden moeten we ons
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verdiepen in de situatie van Leiderdorp in de jaren 1830-1839. Een precieze
opgave van de situatie in het dorp in deze periode zoals in 1815 ontbreekt.
Wel weten we uit het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa, uitge
geven in 1846, hoe de lokale situatie was in de voorafgaande jaren." In het
dorp waren 330 huizen, die bewoond werden door 347 gezinnen. Er waren
dus vanaf 1815 veel huizen bijgebouwd in het dorp. Van de 1.700 inwoners
vond het grootste deel zijn bestaan in de melkerij en de kaasmakerij. Verder
waren er als vanouds vele warmoeslanden (tuinbouw). Van der Aa noemt ook
de lokale industrie, te weten drie steenbakkerijen, een pannenbakkerij, een
kalkoven, een bierbrouwerij, een lijmkokerij, een traankokerij en een hout
zaag- en twee volmolens.

Volgens de 'Staat der rustende schutterij' telde Leiderdorp in 1832 1.310
inwoners." Dat is nog steeds weinig vergeleken met de omringende dorpen.
Zo had Zoeterwoude 1.987, Hazerswoude 2.563, Aarlanderveen 2.510 en
Woubrugge 1.289 inwoners. Hoogmade had daarentegen slechts 247 inwo
ners. In 1834, twee jaar later, was de Leiderdorpse bevolking om nog niet
duidelijke oorzaken van 1.310 inwoners teruggelopen naar 1.243 inwoners."
De eerste uitbraak van cholera Çaziatische braakloop') in 1832 in Nederland
zal deze bevolkingsafname in Leiderdorp niet veroorzaakt hebben .
Daarentegen overleden er in 1832 in Leiden 1.347 mensen. " Hoeveel dat er
in Leiderdorp waren is niet uitgezocht, maar deze nieuwe epidemie eiste
vooral veel slachtoffers in de dichtbevolkte buurten van de steden en niet op
het platteland. In november 1832 werd bericht dat de epidemie weer was ver
dwenen uit het dorp." De bevolkingsafname, door welke oorzaak dan ook,
was in 1837 al weer ongedaan gemaakt, want op 1 januari 1837 telde
Leiderdorp 1.532 inwoners.

Gezinnen in nood

De langdurige afwezigheid van schutters en miliciens kon het achtergebleven
gezin of de familieleden ernstig in problemen brengen. De schutter Matthijs

Lefeber kon door zijn dienst als schutter niet meer de kost verdienen voor
zijn bejaarde ouders." Marthijs werkte in Bleiswijk, maar zijn ouders woon
den in Leiderdorp. Toen de ouders om bijstand (onderstand) verzochten,
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Besluit over dienstplichtontduiking van
miliciens (RAL, archiefnr. 800, inv.nr.
1339).
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wezen de gemeentebesturen van Leiderdorp en Bleiswijk naar elkaar, met als
gevolg dat de ouders verstoken bleven van enige hulp. Johan Lefeber, de vader
van Manhijs. schreef in april 1833 een brief aan de Koning." Hij was van
beroep tuinman en woonde buiten de Hoogwoerdsepoon aan de Rijn. De
bejaarde vader schreef de Koning over zijn beenwond ('het smartelijk bestaan
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der wonde') en dat hij niet in staat was 'alleen kost en inwoning voor zich en
deszelfs mede reeds bejaarde vrouwen gebrekkigen zoon te kunnen voort
zetten'. Hij verzocht de Koning zijn zoon Marthijs onbepaald verlof toe te
staan om de arbeid te hervatten en weer kostwinner te kunnen zijn voor het
gezin. Marthijs kreeg inderdaad onbepaald verlof , want er volgde een brief
wisseling over zijn inmiddels verkregen verlofpas. " Hierin ging kennelijk wat
mis, want in november moest hij onmiddellijk terugkeren naar zijn korps.
Was Marthijs niet op tijd teruggekeerd? In ieder geval werd dit hoog opgeno
men, want hij werd als vermist beschouwd en 'binnenkort als deserteur'.

Twee jaar eerder, in 1831, stuurde de militie-commissaris van Zuid
Holland een schrijven naar alle gemeenten over het uitblijven van ondersteu
ning aan gezins- en familieleden van 'uitgetrokken' schutters ." Het waren
met name hun vrouwen die in nood kwamen te verkeren. De commissaris gaf
meteen duidelijke opdrachten aan de plaatselijke besturen. Hij wilde direct
bericht worden over de wijze waarop vrouwen en familieleden werden onder
steund. Hij onderstreepte uitdrukkelijk dat gemeenten waarvoor de schutters
waren 'uitgetrokken' verplicht waren tot het bieden van bijstand, ook al
woonden gezins- en familieleden elders. En hij vetwachtte per omgaande
pos.t antwoord. In het geval van Marthijs Lefeber had Bleiswijk dus bijstand
moeten geven aan zijn ouders in Leiderdorp . In maart 1834 was het pro
bleem rond de bijstand aan de familie Lefeber nog steeds niet opgelost, want
nu schreef de inmiddels weduwe geworden moeder van Marthijs. Maria, een
brief aan de Koning.'?" Zij legde uit dat Marthijs haar onvoldoende kon
ondersteunen zolang hij als schutter dienst deed en dat beide gemeentebestu
ren haar nog steeds geen bijstand wilden geven. Zij verzocht de Koning haar
zoon ontslag te verlenen volgens de vrijstellingen der schutterijen of haar de
nodige onderstand uit te keren . Zij besloot met 'ik hoop op uwe bekende
vaderlijke goedheid voor weduwen en wezen'. In september werd hij ontsla
gen omdat hij tien jaar dienst had gedaan.101

Ook de weduwe La Pau schreef in januari 1832 een brief aan de Koning.'?'

Haar zoon, Jan Cornelis, was omgekomen bij de ontploffing van het maga
zijn, toen hij als kanonnier dienst deed bij de Nationale Militie in Bergen op
Zoom. De weduwe schreef 'te bitterder valt mij dit vreselijk verlies', nadat ze
uit haar kostwoning was gezet. Ze schreef dat Jan Cornelis de achting van al
zijn superieuren had vetworven en tot zijn dood toe zijn moeder had onder-
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steund, die nu als behoeftige weduwe 'in onherstelbare rouw was gedom
peld'. Zij verzocht de Koning, 'de hoop van hulpelozen', om een jaarlijks pen
sioen of gratificatie.

Door deze bewaard gebleven verzoekschriften zijn we op de hoogte van de
problemen in twee Leiderdorpse gezinnen. We hebben diverse aanwijzingen
dat er door de langdurige mobilisatie in meerdere gezinnen problemen waren
omstaan.

Conclusie

Naar de volkswapening op het platteland in de door ons besproken jaren is
tot nu toe weinig onderzoek gedaan. Ons onderzoek naar de impact van de
volkswapening op Leiderdorp voorziet dan ook in een lacune in de historio
grafie. We hebben laten zien dat tijdens de oorlogsjaren 1813-1815 de
'schutterlijke plicht' niet als een grote last werd beleefd. De opgeroepen
Landstormers deden dienst in hun eigen dorp en konden hun beroep blijven
uitoefenen. Hun gezin of familie konden ze blijven onderhouden. Er werd
dan ook nergens gerept over plaatsvervanging of desertie onder schutters. De
last voor de dienstplichtige miliciens was aanzienlijk zwaarder dan voor
schutters. Zij verlieten huis en haard en waren inzetbaar in het hele land, tot
soms over de grens. Het dorp zelf stond in deze jaren wel onder druk door de
verplichte levering van voedsel en transportmiddelen en de opgelegde 'giften'
en belastingen. De Belgische Opstand daarentegen duurde negen jaar en had
meer gevolgen voor het dagelijks leven in Leiderdorp. De schutterij werd nu
opgenomen als onderdeel van het leger. De taak was niet meer het behouden
van de inwendige rust, er moest nu een bijdrage geleverd worden aan de
verdediging van het vaderland. Dit bracht diverse Leiderdorpse gezinnen in
de problemen als de financiële ondersteuning door de kostwinner voor lan
gere tijd wegviel. Een aantal Leiderdorpse mannen probeerde dan ook een
plaatsvervanger te vinden of deserteerde zelfs. De gevolgen van de op de
Leiderdorpers uitgeoefende druk zijn uitgebreid beschreven.
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