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Toen ik op 1 september 1960 na het behalen van mijn HBS-diploma als
cadet aan de KMA te Breda mijn militaire loopbaan begon, stond die instelling in het teken van een onderwijsvernieuwing. De opleiding was
met ingang van het studiejaar 1960-1961 met één jaar verlengd tot een
vierjarige studie en had tot doel de cadet meer "wetenschappelijke bagage" mee te geven bij de uitoefening van zijn toekomstige beroep. De implementatie van de nieuwe opleiding riep echter een spanningsveld op
tussen degenen die een meer praktisch gerichte militaire vorming voorstonden en degenen die meer het accent wilden leggen op de wetenschappelijke vorming. In het cadettenjargon van die periode (1960-1964) werd
dit spanningsveld betiteld als de tegenstelling tussen "de blauwe stoep"
(de bureaus gelegen in het historisch gedeelte van de KMA waarin de militaire leiding van de academie is gehuisvest) en "het lesgebouw" (de
ruimten waarin de hoogleraren en docenten werkzaam waren).
Na voltooiing van mijn rechtenstudie en mijn terugkeer in de civiele
maatschappij, besloot ik geschiedenis te gaan studeren, daarmee een
oude liefde oppakkend. Tijdens een doctoraal werkcollege persgeschiedenis bleken persberichten over de zelfmoord van de cadet Mestingh in december 1866 aanleiding tot een interpellatie in de Tweede Kamer over de
KMA. Die interpellatie leidde nog diezelfde maand tot het instellen van
een staatscommissie tot herziening van de grondslagen van de academie.
Het rapport door die commissie in januari 1867 uitgebracht, vormde de
grondslag voor de Akademiewet van 1869. De discussies over onderwijs
en opvoeding aan de KMA in de periode 1846-1868, maar vooral de gebeurtenissen van december 1866, waren de opmaat tot de behandeling
van het ontwerp van bovengenoemde wet in het Nederlandse parlement.
Zij vormen het onderwerp van deze studie. Dit onderwerp liet mij niet
meer los, vandaar deze dissertatie.
Het is hier de plaats diegenen te bedanken die behulpzaam zijn geweest
bij de totstandkoming van deze studie.
In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn promotor prof. dr. H.
de Schepper en de beide co-promotores, dr. G.A.M. Beekelaar en dr.
A.W.F.M, van de Sande. Vervolgens wil ik de heer H.J. Wolf, oud-bibliothecaris van de KMA en zijn medewerkers die mij met raad en daad terzijde stonden in mijn dank betrekken. Dit geldt evenzeer voor de medewerkers van het Algemeen Rijksarchief te Den Haag en van de Sectie Militaire Geschiedenis aldaar.
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Speciale dank gaat uit naar mevrouw Peggy Werring, die de tekstverwerking op zich nam, en mevrouw Hannie van de Put, die de lay-out verzorgde.
Mijn grootste dank gaat echter uit naar mijn levensgezellin Carolina
en onze beide kinderen Laura en Florian. Aan hen draag ik - nu "het boek
af is" - graag dit werk op.
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De onderhavige studie behandelt de discussie over opvoeding en onderwijs aan de KMA sinds haar oprichting in 1828 en de wetgeving ten behoeve van dat onderwijs die uit die discussie is voortgekomen. De nadruk
zal daarbij liggen op de Akademiewet van 1869 en haar voorgeschiedenis.
Om te zien hoe die regelgeving in de praktijk heeft gewerkt, wordt ook
het laatste kwart van de negentiende eeuw - de Wet van 1877 en die van
1890 - in het onderzoek meegenomen.
Het onderwerp beweegt zich op het snijvlak van de parlementaire, de
onderwijs- en de militaire geschiedenis van Nederland. Ook zijn er raakvlakken met de persgeschiedenis. De verwikkelingen en discussies rond
de KMA zijn immers niet los te zien van de politieke cultuur in negentiende-eeuws Nederland: de toenemende invloed van de pers en van andere buitenparlementaire actoren, de betekenis die aan goed onderwijs
en opvoeding werd toegekend, de krachtmeting tussen conservatieven en
liberalen, de inschatting van Nederlands positie op het internationaal toneel en de rol die voor het leger in een natiestaat in wording is weggelegd.
De opening van de KMA in de Grote Kerk te Breda, op 24 november
1828, was het eindpunt van een ontwikkeling die reeds eind zestiende
eeuw was ingezet met de zogenaamde "militaire revolutie". Daarbij had
de nadruk aanvankelijk gelegen op organisatie van het leger; in de
achttiende en negentiende eeuw kwam echter het begrip "professionalisering" van het leger sterker n a a r voren. In het standaardwerk van
Spits 1 over de metamorfose van de oorlog is het fenomeen militaire
revolutie helder uiteengezet. Over het proces van professionalisering in
West-Europa is enige jaren geleden door Fischer en Lundgreen 2 een
interessante these ontwikkeld, en wel naar aanleiding van het ontstaan
van nationale staten.
Deze these gaat ervan uit dat de professionalisering van officieren van
de legers in West-Europa vanaf de zestiende eeuw een vijftal fasen doorliep:
1. Toelating tot het officiersschap geschiedde zonder een officiersexamen
dat toelating gaf tot een officierscorps. De pas aangestelde officier
diende zijn beroep in de praktijk te leren.
1
2

F.C. Spits, De metamorfose van de Oorlog in de achttiende en negentiende eeuw,
Assen 1971, dissertatie (hierna: Spits, Metamorfose).
W. Fischer en P. Lundgreen, The Recruitment and Training of Administrative and
Technical Personnel; in: The Formation of National States in Western Europe,
Princeton 1975, p. 550 (hierna: Fischer/Lundgreen).
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2. Daarna en na aflegging van een officiersexamen kon men pas tot het
officierscorps worden toegelaten. De benodigde kennis voor dit examen
diende men te verkrijgen door het volgen van privé-onderwijs of via
een schoolopleiding.
3. De toegenomen behoefte aan onderwijs leidde tot de oprichting van officiële militaire opleidingsscholen.
4. Voor deze scholen, waarvoor aanvankelijk geen toelatingsexamens
werden vereist, ging men op den duur een toelatingsexamen instellen.
5. Ter voorbereiding op het toelatingsexamen en het eigenlijke militaire
onderwijs werden militaire voorbereidingsscholen ingericht 3 ; men
denke in dit verband aan de nog te behandelen Pruisische Kadettenvoranstalten en de Nederlandse cadettenschool die vanaf 1893 in Alkmaar fungeerde.
In grote lijnen gaat de these van Fischer/Lundgreen voor Nederland op,
zij het dat er voor de verschillende wapens onderscheid moet worden gemaakt. De artillerie ging voorop waar het betreft het oprichten van militaire scholen; de genie was het eerste wapen met een officieel vastgesteld
officiersexamen in 1797, waarna pas in 1800 een formele opleiding van
start ging. De infanterie en cavalerie volgden in het begin van de negentiende eeuw met speciale opleidingsscholen. Het instellen van toelatingsexamens resulteerde niet onmiddellijk in het oprichten van een militaire
voorbereidingsschool voor die toelatingsexamens; die kwam er pas na
1890 4 in de vorm van een Cadettenschool te Alkmaar die in 1893 van
start ging.
Voor de situatie in Nederland zijn echter de studies van Van Doorn 5 en
Teitler 6 voor ons van meer belang.
In zijn dissertatie Een sociologische benadering van het organisatieverschijnsel, in het bijzonder gebaseerd op een analyse van de militaire
organisatie gaat Van Doorn in op het ontstaan, de structuur en de functies van het leger in West-Europese landen. Hij werkt dat uit aan de
hand van een aantal historische beschouwingen, waarin hij aanloop en
bloei van het ridderwezen behandelt, gevolgd door de militaire situatie in
de late Middeleeuwen; de organisatie van het voetvolk in de zestiende
eeuw; de omvorming van de ridderschap tot cavalerie en officierscorps;
het ontstaan van de artillerie en de legerhervorming van prins Maurits.
3

4
5

6

2

J.A.M.M. Janssen, Op weg naar Breda. De opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan de oprichting van de Koninklijke Militaire Academie in 1828,
's-Gravenhage 1989, p. 3 (dissertatie) (hierna: Janssen).
Ibid., pp. 353-354.
J.A.A. van Doorn, Een sociologische benadering van het organisatie-verschijnsel. In
het bijzonder gebaseerd op een analyse van de militaire organisatie, Leiden 1956
(dissertatie) (hierna: Van Doorn, Militaire Organisatie).
G. Teitler, De wording van het professionele officierscorps. Een sociologisch-historische analyse, Rotterdam 1974 (dissertatie), pp. 8-10.
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In een later werk van dezelfde auteur, Organisatie en Maatschappij 7 ,
wordt een definitie van het begrip organisatie gegeven: organisatie is de
meest doelmatige coördinatie van mensen en middelen met betrekking
tot specifieke doeleinden. De leden van een organisatie handelen "functioneel". Persoonlijke voorkeuren worden ondergeschikt gemaakt aan het
gemeenschappelijk streven naar het doel. Is de organisatie groot van omvang, dan wordt arbeidsverdeling en het instellen van een hiërarchie
noodzakelijk. De moderne organisatie ontstond aldus: een rationeel geordende structuur bestaande uit onderling gecoördineerde functies tezamen
gebonden door hiërarchische lijnen en bestuurd vanuit de top.
De zestiende en zeventiende eeuw kenden de zogenoemde "militaire
revolutie". Deze bestond hierin dat in Europa voor het eerst sinds de
Oudheid een goed-gedisciplineerde krijgsmacht werd opgebouwd, doordacht geconstrueerd en van grote omvang. Die omvang groeide van enkele tienduizenden in het midden van de zeventiende eeuw naar enkele
honderdduizenden op het eind van de achttiende eeuw 8 .
In de Republiek der Verenigde Nederlanden werd de legerorganisatie
door Maurits ter hand genomen. Zijn hervorming had iets van "scientific
management" op militaire leest geschoeid; de eenheden werden verkleind, het aantal meerderen vergroot, het wapengebruik geanalyseerd
en voorgeschreven en tenslotte in formatie geoefend. Zoals Taylor zich later vooral met de arbeiders bezighield, zo richtte Maurits zich in de eerste plaats op de gewone soldaat. Pas Gustaaf Adolf van Zweden zou zich
meer nadrukkelijk met de lagere commandanten gaan bezighouden en
daarmee het hervormingsmodel van de Nederlanders aanvullen.
Men kan stellen dat in de decennia vóór en na 1600 de organisatie van
het militair gedrag voor de volgende eeuwen wordt vastgesteld: de uniformering, de nieuwe commandotaal, de invoering van wapenoefening en
exercitie, het rangensysteem en de inschakeling van lagere commandanten. Dit alles betekende een volledige organisatorische vernieuwing.
Sindsdien is de militaire organisatie een standaardtype geworden, keer
op keer gekopieerd in militaire en andere instellingen in Europa en later
over de hele wereld. Aanvankelijk was de officier bij dit alles maar gedeeltelijk betrokken. Eeuwenlang nog zou de officier als verschijnsel, in
ieder geval die in de hoogste echelons, schuilgaan achter de militaire ondernemer casu quo militaire avonturier. Voor de huurling was het officiersschap een speculatie-object, voor de aristocraat een opwindende
tijdspassering, aldus Huntington 9 . Geen van beide typen leiders leende
7
8
9

J.A.A. van Doorn, Organisatie en Maatschappij, Sociologische Opstellen, Leiden
1966, pp. 171-191 (hierna: Van Doorn, Organisatie en Maatschappij).
Spits, Metamorfose, pp. 150-151.
S.P. Huntington, The soldier and the state. The theory and politics of civil-military
relations, z.p. 1959, p. 20 (hierna: Huntington, Soldier), geciteerd bij: Van Doorn,
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zich bijzonder voor het efficiënt functioneren van de krijgsmacht. Pas in
de negentiende eeuw gaat dit definitief veranderen.

De professionalisering van de officier
Uit de "militaire ondernemer'Vavonturier en de aristocraat, die het militaire bedrijf kon beschouwen als een opwindende tijdspassering ontwikkelde zich vanaf de achttiende eeuw geleidelijk de "beroepsofficier". De officiersfunctie doorliep vanaf die eeuw - evenals die van artsen en juristen
in vroeger eeuwen - een zgn. "professionaliseringsproces". Dat proces had
als kenmerken dat met de grotere deskundigheid de status van het beroep steeg; de vereenzelviging van beroepsbeoefenaar met zijn beroep/
functie werd versterkt en dat het beroep - na geleidelijke maatschappelijke erkenning - juridische bescherming ging krijgen.
Historisch gezien doorloopt het professionaliseringsproces vaak eeil
aantal fasen:
1. Opkomst van een full-time beroepsactiviteit: amateurs worden zeldzaam.
2. De opleiding wordt georganiseerd.
3. Professionele verenigingen komen tot stand met het doel de kwaliteit
van het beroep te verhogen en bevoegden van beunhazen te onderscheiden.
4. Het vaardigheidsmonopolie wordt wettelijk, dan wel door groepsgewoonterecht beschermd, terwijl een uitgewerkte beroepscode wordt
aangenomen.
Ten aanzien van de militaire professie kan men het volgende beeld schetsen: omstreeks 1600 werd de bevoorrechte positie van de adel aangetast;
de grenslijn tussen officieren en manschappen ging die tussen adel en
burgers verdringen 10 . Naar verhouding traden meer niet-adellijken tot de
officiersstand toe. Tegelijkertijd begonnen de experimenten met de officiersopleidingen, terwijl de technologische vooruitgang tot de ontwikkeling van de krijgswetenschap leidde. De adel zag kans om de jonge burgerlijke officiersaspiranten qua levensstijl op te trekken tot het niveau
van de adel zelf. Een en ander werd bevorderd door de jonge militaire
academies om te vormen tot algemene vormingsinstituten voor de jonge
adel (Ritterakademien; Pagerieën) 11 .
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Organisatie en Maatschappij, p. 177, en B. Poten, Geschichte des Militär-Erziehungs- und Bildungswesens in den Landen, Deutscher Zunge, Berlin 1889; geciteerd
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In de zeventiende en achttiende eeuw werd in drieledig opzicht de basis
gelegd voor de latere definitieve professionalisering van de officier:
1. De vorsten trokken alle gezag en controle over de krijgsmacht aan zich
(Absolutisme) en formaliseerden de toetreding tot het officierscorps
zelfs nog voor een gestandaardiseerde opleiding verplicht was.
2. De officierskaste van die tijd kwam in het bezit van de erecode en de
corpsidee van de terugtredende ridderschap.
3. In de periferie van de krijgsmacht, met name bij de artillerie en de genie, begon een werkelijke wetenschappelijke opleiding vaste vorm aan
te nemen.
In en na de Franse Revolutie werd het officiersberoep voor eenieder toegankelijk; dat wil zeggen voor jongelui uit alle maatschappelijke geledingen. Het feodale, maar zwaar geschokte Pruisen formaliseerde dit uitgangspunt, getuige het manifest van 6 augustus 1808: "Alle bisher stattgehabte Vorzug des Standes hört beim Militär ganz auf und jeder ohne
Rücksicht auf seine Herkunft hat gleiche Pflichten und gleiche Rechten" 12 . De nieuwe militaire academies die dit plan uitvoerden, legden de
voor de professionalisering essentiële verbinding tussen bekwaamheid en
beroepsuitoefening. Omstreeks het midden van de negentiende eeuw
werd dit in Pruisen enigszins teruggedraaid, en werd dat officierscorps
weer een min of meer gesloten groepering. De sociale elite had toen echter, behalve in de topfuncties, zijn dominerende positie in het leger toch
wel voorgoed verloren. Sedert het einde van de negentiende eeuw zette de
professionalisering definitief door. In die periode werd de verschuiving
van aristocratische herkomst naar middenklasse-herkomst hoe langer
hoe duidelijker. De oude aversie van de adel tegen een beroepsopleiding,
ook tegen intellectuele vorming en universitaire opleiding ("Bildung") in
het algemeen werd tot op zekere hoogte overwonnen. Ook de traditionele
wapens, infanterie en cavalerie, accepteerden toen een zekere wetenschappelijke vorming.
Verenigingen van officieren en onderofficieren ontstonden. De laatsten
wijdden zich primair aan de materiële belangenbehartiging; dit in tegenstelling tot de verenigingen van officieren en de verenigingen van andere
professies waar het accent meer lag op het bevorderen van de vakkundigheid 13 .
In de negentiende eeuw bleek in Europa een tendens te bestaan naar
een officierscorps dat professioneel was opgeleid en voor haar taak berekend. Dit streven kwam tot uiting in het verplicht stellen van een officiersopleiding die meestal in internaatsverband geschiedde. Toch bleef de
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K. Demeter, Das Deutsche Offizierskorps in Gesellschaft und Staat 1650-1945,
Frankfurt am Main 1965 (hierna: Demeter).
Van Doorn, Organisatie en Maatschappij, p. 178.
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spanning voelbaar met het oude adelsmonopolie. Vooral in Pruisen kwam
die spanning tot uiting.

Fusie van professie en organisatie
Uit het voorgaande blijkt dat de militaire organisatie reeds eeuwenlang
gevestigd was, toen de professionalisering van het officiersberoep zich inzette. De historische prioriteit van organisatie boven professionalisering
werd verklaard uit de functie van de krijgsmacht, namelijk gewelddadige
zelfhandhaving van de gemeenschap. Het voeren van oorlog vroeg voor
alles organisatie, dus onderschikking van de mens aan de organisatie. De
professionalisering van de officier had zich daarna volledig doorgezet.
Hoe is de combinatie van organisatie en professie in de militaire sector
gerealiseerd, gegeven de barrières die de professionalisering op haar weg
ontmoette?
Interventie van de vorst of staat was de eerste factor. De militaire professie was het resultaat van een proces van gedwongen en geplande professionalisering. De staat was de werkgever én enige cliënt van de beroepsofficier. Dit verklaart de merkwaardige volgorde in fasering. Niet de
beroepsbeoefenaren zochten de professionele figuur, maar de dienstontvangende instantie 1 4 . De officieren, met name van de traditionele, niettechnische wapens (cavalerie en infanterie), hebben de voortgaande professionalisering eerder tegengehouden dan bevorderd 15 . De aristocratische samenstelling van het officierscorps bleek de grootste weer standen
op te leveren tegen een betere selectie en wetenschappelijke opleiding,
omdat deze activiteiten, niet ten onrechte, werden gezien als een doorbreking van het standskarakter van het officiersberoep. Tot in de negentiende eeuw vertoonde de krijgsmacht in zijn personele samenstelling een zekere tweedeling. Aan de ene kant de manschappen van min of meer proletarische afkomst, vaak geronseld, of tot dienstneming gedwongen door
middel van de dienstplicht, waarbij een remplacantenstelsel gold dat met
zich meebracht dat vrijgelotenen uit de lagere sociale lagen tegen betaling dienst deden 16 ; aan de andere kant leidinggevende officieren vaak
van adellijke afkomst met het daarbij behorend elitegevoel. De laatsten
bevestigden de exclusiviteit en solidariteit van het officierscorps en hielden de opbouw van een interne hiërarchie binnen de paden.
Het isolement van de krijgsmacht is te verklaren uit de uitzonderlijke
functie van de krijgsmacht: het handhaven van de in- en uitwendige vei14
15
16
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ligheid van de staat door middel van het geweldsmonopolie. De afstand
tussen officieren en ondergeschikten was te verklaren uit de officiers
functie: het leidinggeven 17 .
Vrije beroepen functioneren in uiteenlopende organisaties, het offi
ciersberoep alleen in de krijgsmacht; het is een "geconcentreerd" beroep.
De officiersprofessie vormt als zodanig een eigen organisatie, een corps
met professionele en organisatorische bindingen. Dit verklaart de late op
komst en geringe betekenis van de officiersvereniging. Een dergelijke
vereniging was buiten het corps pas denkbaar na onderkenning en accep
tatie van tegenstrijdige belangen, die met het corpsbewustzijn niet waren
te verenigen. De officier ging zich naast beroepsbeoefenaar en leider van
een organisatie, tevens werknemer voelen en werd daarmee partij tegen
zijn hoogste chef, de politieke leiding. De laatste zag zich min of meer in
de rol van "werkgever" geplaatst. De historische oorsprong, het institu
tionele isolement en de concentratie in een corps gaven het officiersmilieu
het kenmerkende van een betrekkelijk gesloten gemeenschap, waar be
roep en leven sterk waren vervlochten 1 8 . Het aangewezen doorgangshuis
tot een dergelijke gesloten gemeenschap was het internaat voor beroeps
vorming. De militaire academie was hiervan een welhaast klassiek voor
beeld, omdat reeds op de academie de kern van de militaire subcultuur
werd overgedragen, van groetplicht tot hierarchisch bewustzijn. Naar so
ciale structuur en organisatie was en is de militaire academie in menig
opzicht een afgietsel van de structuur en organisatie van de krijgsmacht
als geheel 1 9 .
Ook Teitler, een leerling van Van Doorn, behandelt in zijn dissertatie
het professionaliseringsproces van een officierscorps en hij acht dat pro
ces voltooid indien zo'n officierscorps drie kenmerken vertoont.
Er moet sprake zijn van een gestandaardiseerde vakkennis bij de offi
cieren, die vervolgens over een corpsbesef behoren te beschikken dat
voortvloeit uit het gevoel te behoren tot een aparte gemeenschap met ei
gen tradities en een eigen erecode. Tenslotte dient dit officierscorps aan
een belangrijke instantie - de staat - zijn diensten aan te bieden 2 0 .
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Het militaire internaat als vormingsinstituut voor officieren
Een belangrijk aspect in de discussies over de vorming van aanstaande
officieren is het verschijnsel "internaat".
Alvorens over te gaan tot een bespreking van het militaire internaat
als vormingsinstituut moeten wij de begrippen internaat en vorming nader omschrijven. Ten aanzien van het begrip vorming kan men hier volstaan met vast te stellen dat vorming het effect is van de gecombineerde
activiteiten van opvoeding en onderwijs bij een officiersopleiding die
plaatsvindt aan een militaire school, waarbij de leerlingen gehuisvest, of
militair gezegd, gekazerneerd zijn in deze school. De functie van een internaat, een opleidingsschool met (verplichte) huisvesting, is door Van
Doorn omschreven als een vormingsformule:
".. een sociale pressure-cooker en als zodanig een van de meest geniale uitvindingen
inzake mensenbeheersing. Het isolement van de buitenwereld, de uniformering en indoctrinatie, de voortdurende controle, de geleding m jaarklassen volgens een hierarchisch principe - dit totaal van sociale technieken schept een optimale, in ieder geval
maximale garantie tot het kneden van de persoonlijkheid van de leden overeenkomstig
de bedoeling van de leiding"^.

Als voorbeelden van internaten die zich bezighielden met de vorming van
elites noemt hij de kostscholen van de Jezuïeten, partij scholen van communisten en fascisten, seminaries van de Rooms-katholieke kerk sinds
het Concilie van Trente en militaire academies sinds de Franse revolutie.
Ten aanzien van hogere beroepsopleidingen in internaatsverband,
waaronder de KMA in de tweede helft van de twintigste eeuw, merkt Van
Doorn op dat deze buiten zijn definitie vallen. Zij herbergen immers jongelui die geacht kunnen worden reeds zoveel volwassenheid te bezitten
dat in ieder geval van min of meer ernstige misvorming van de persoonlijkheid door internaatsopvoeding geen sprake kan zijn. Wel zou zijn definitie opgaan voor kostscholen, klein-seminaries en cadettenscholen 22
die jeugdigen tot de leeftijd van 18 jaar een intemaatsopleiding gaven.
De cadettenscholen die o.a. in Pruisen voorkwamen, de zgn. Kadettenvoranstalten, maar ook in Nederland in de periode 1893-1928, waren voorbereidingsscholen voor de eigenlijke officiersopleiding, die plaatsvond aan
Kriegsschulen of militaire academies. Hun leerlingenpopulatie had een
leeftijd die lag tussen 12 en 18 jaar. De KMA in de periode 1828-1869
herbergde echter cadetten die qua leeftijd varieerden van 14 tot 22 jaar.
21

22
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J.A A. van Doom, De creatie van een korps - De actualiteit van een oude formule;
in- Beroepsvorming m internaatsverband Sociologische beschouwingen en specifieke ervaringen (KMA-studiedagen 1965), Rotterdam 1965, ρ 66 (hierna- Van Doorn,
Beroepsvorming).
Van Doorn, Beroepsvorming, p. 67.

Inleiding
Zeker voor de zeer jonge cadetten (14-17 jaar) functioneerde de KMA als
een internaat zoals door Van Doorn omschreven.
Het internaat heeft vanuit pedagogisch oogpunt bezien de functie van
het vormen van jonge mensen; vanuit sociologisch standpunt bezien is
zijn functie die van het vormen van een corps en dat geldt, aldus Van
Doorn, vooral voor de "klassieke groepen": de clerus via het seminarie en
het officierscorps via de militaire academies 23 .
Over de internaatsopvoeding merkt Van Hessen op dat de negentiende
eeuw het hoogtepunt vormde in de ontwikkeling van de internaatsopvoeding. In geheel West-Europa was zij de wijze van opvoeden van de jeugd
waarnaar de voorkeur van de betere standen onmiskenbaar uitging. Ook
de KMA trachtte in die eeuw de hogere standen te bewegen hun zonen
aan deze instelling een opleiding tot beroepsofficier te laten volgen 24 .

Het begin van professionalisering van het Nederlands
officierscorps
Ten aanzien van Nederland kan men zich afvragen in hoeverre de hiervoor geschetste ontwikkeling van de militaire professionalisering is gerealiseerd. De geschiedenis van het Nederland van de zestiende tot en
met de achttiende eeuw laat een afwijkend beeld zien in vergelijking tot
de andere Europese naties zoals Spanje, Frankrijk, Engeland, Pruisen,
Oostenrijk en Rusland. Hier geen ontwikkeling naar een vorstelijk absolutisme dat de adel en de krijgsmacht volkomen aan het vorstelijk gezag
ondergeschikt maakte. Hier geen gecentraliseerde (eenheids-)staat. Ook
de invloed van de adel was hier relatief gering. In de Republiek der Verenigde Nederlanden was weinig hoge adel en de adel was politiek van geringe betekenis, vooral in de westelijke (zee-)provincies van de Republiek.
Hier gaven de rijk geworden kooplieden, o.a. het Amsterdamse koopmanspatriciaat de politieke toon aan. In de zeventiende en vooral achttiende eeuw ontwikkelde zich uit de stedelijke bovenlaag het regentendom met een sterk burgerlijk karakter. Slechts in de oostelijke landprovincies, met name Gelderland en Overijssel, had de adel enige politieke
betekenis, vooral op het platteland 25 .
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Men kan zich nu afvragen welke krachten dan hebben ingewerkt op
het ontstaan van een professioneel leger met een professioneel officierscorps in de Republiek. Om deze vraag te beantwoorden, dient men eerst
na te gaan wie of welke instantie in de Republiek belast was met de
landsverdediging en dus ook met de legervorming. Het blijkt dan dat de
landsverdediging een zaak van gemeenschappelijk belang werd geacht en
was opgedragen aan organen van de "Generaliteit". De Unie van Utrecht
van 1579 kan beschouwd worden als een verdedigend verbond van de opstandige Nederlanden tegen het Spanje van Filips II. Als Generaliteitsorganen kunnen worden beschouwd de Staten-Generaal 2 6 en de van hen
afhankelijke Raad van State 2 7 . Daarnaast hadden de stadhouders van de
provinciën, als in wezen provinciale functionarissen, ook een specifiek militaire taak 2 8 .
De troepen van het leger van de Republiek, ook wel het Staatse leger
genoemd, werden meestal in het buitenland geworven. Met name troepen
afkomstig uit de Duitse vorstendommen, Zwitserland 29 , Schotland, Denemarken en Zweden dienden in de zeventiende en achttiende eeuw in
het Staatse leger 30 . Deze troepen waren derhalve vaak afkomstig uit landen met een absolutistisch regime en werden veelal aangevoerd door de
adel uit deze landen. Door zijn qua nationaliteit heterogene samenstelling is het Staatse leger een min of meer getrouwe afspiegeling van de legers, zoals die in het West-Europa van de zeventiende en achttiende
eeuw werden aangetroffen.
Pas na 1795 werd het leger van de Bataafse Republiek, de opvolger
van de Republiek der Verenigde Provinciën, meer nationaal van samenstelling; de in het buitenland geworven troepen verdwenen na dat jaar
geleidelijk uit dit leger. De eerste van overheidswege geregelde officiersopleiding in Nederland, als onderdeel van het professionaliseringsproces,
kwam nog tijdens de Republiek der Verenigde Provinciën, in 1789, tot
stand toen drie artilleriescholen, waarbij de leerlingen echter niet gekazerneerd waren, hun poorten openden 31 . De eerste officiersopleiding
waarbij de leerlingen waren gehuisvest in de school, was die van de in
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1807 geopende Koninklijke Militaire School te Honselersdijk, waar infanterie- en cavalerieofficiersopleidingen plaatsvonden 32 .
De discussies hier te lande over onderwijs en opvoeding aan de KMA dienen derhalve in een historisch en comparatief perspectief te worden bezien. Daarom zal in het eerste hoofdstuk uitvoerig worden geschetst hoe
de officiersopleiding gestalte heeft gekregen in de landen om ons heen,
van de zeventiende tot en met de negentiende eeuw. Voor dat overzicht
heb ik mij beperkt tot wat daarover in de internationale literatuur is te
vinden.
Bij het beschrijven van het militair onderwijs in Nederland vóór de oprichting van de KMA kon ik putten uit de schat aan gegevens dienaangaande die J.A.M.M. Janssen geeft in zijn in 1989 verschenen dissertatie.
Mijn studie kan worden beschouwd als een vervolg op Janssens werk,
met dien verstande dat door mij, naast beschouwingen over de totstandkoming van de KMA, de daar geboden opleiding en de kritiek daarop, ook
wordt ingegaan op de onderwij s wetgeving ten behoeve van die instelling
en op de achtergronden die daarbij een rol speelden.
In de discussies blijkt telkens weer de vraag op te duiken, of en in hoeverre het onderwijs op de KMA algemeen vormend diende te zijn. Beroepsopleiding in internaatsverband bleek als kwestie nauw samen te
hangen met het ontbreken van adequaat algemeen vormend middelbaar
onderwijs. Vandaar dat ik bij de behandeling van de eerste kritiek op het
onderwijs aan de KMA ook uitvoerig zal stilstaan bij de Wet op het Middelbaar Onderwijs van 1863. De HBS, geesteskind van de liberale
staatsman Thorbecke, speelde namelijk een cruciale rol in de beschouwingen destijds over het niveau van het onderwijs aan de KMA.
De vraag waar alles om draait, is of in een officiersopleiding de nadruk
moet liggen op "karaktervorming" of veeleer op het aankweken van intellectuele vaardigheden. Over de meest gewenste vorm van officiersopleiding bestond en bestaat zowel in Nederland als daarbuiten geen eenstemmigheid. Deze onbesliste strijd komt tot uiting in de titel van deze studie:
Tussen Kazerne en Universiteit. "Kazerne" staat voor de opvatting van
diegenen, die het accent legden op een officiersopleiding waarbij "karaktervorming", het aankweken van een militaire attitude en praktisch militair handelen in de dagelijkse, vaak routinematige, situatie voorop stond.
Met "Universiteit" wordt bedoeld de opvatting van hen die bij de aanstaande officier vooral een wetenschappelijke houding, kennis en vaardigheden wilden aankweken. Die officier zou niet alleen de technische
en/of wetenschappelijke problemen die zich in de complexer wordende militaire organisatie voordeden, moeten onderkennen en oplossen, maar
moest ook situaties die zich bij de oorlogvoering in de tweede helft van de
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negentiende eeuw konden voordoen, kunnen analyseren. Met andere
woorden: ligt het primaat in de officiersopleiding bij de opvoeding, de karaktervorming, die vooral karaktereigenschappen, nodig voor het uitoefenen van het beroep, moet aankweken, of moet het aankweken van intellectuele vaardigheden de meeste aandacht krijgen? In de praktijk zullen
bij alle officiersopleidingen beide elementen aanwezig zijn. Echter in welke verhouding zij tot elkaar moeten staan, is ook thans nog steeds een onderwerp van discussie. Dat die discussie sinds het ontstaan van professionele officiersopleidingen nog altijd niet is verstomd, hangt samen met
de moeilijkheid een definitieve en min of meer volledige omschrijving te
geven van de eigenschappen die iedere beroepsofficier zou moeten bezitten om aan de eisen die hem, thans ook haar, worden gesteld, te beantwoorden.
Ik heb mij in deze studie enkele beperkingen moeten opleggen. Het ging
mij er in eerste instantie om, een analyse te geven van het onderwijs en
de opvoeding aan de KMA in de periode 1828-1869, dus tot aan de totstandkoming van de Akademiewet, en van de in die periode gevoerde discussie daarover. Een nadere analyse van de militaire carrières die de excadetten van de genoemde periode hebben gemaakt, zou - hoe interessant
op zich ook - een geheel nieuw onderzoek vergen. Ik heb daarvan, met het
oog op de tijd die mij ter beschikking stond, afgezien.
Voorts gelden nog de volgende beperkingen:
Geografische afbakening; alleen de officiersopleiding bij de landmacht
van het koninkrijk Nederland in Europa. De opleiding tot officier bij de
marine blijft nagenoeg buiten beschouwing. Slechts gedurende een korte
periode (1850-1858) bood de KMA officiersopleidingen aan voor zowel de
Land- als de Zeemacht. Er wordt slechts zijdelings ingegaan op de opleiding voor het officierscorps van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(KNIL). Dit corps komt ter sprake in zoverre het officieren betreft die
hun opleiding aan de KMA hadden ontvangen. Deze officieren vormden
de elite van dat officierscorps. Het onderwijs aan de KNIL-cadetten was
overigens nagenoeg identiek aan dat van de cadetten bestemd voor het
leger in Nederland.
Een afbakening in tijd; de periode waarover deze studie handelt, wordt
begrensd door twee jaartallen: 1828 en 1869.
1828: het j a a r waarin de KMA haar poorten opende voor de opleiding
van de aanstaande beroepsofficieren van de landmacht van het toenmalig
Koninkrijk der Nederlanden, dat, zoals bekend, ook de toenmalige Zuidelijke Nederlanden, het huidige België, omvatte en om die reden uiteraard
ook Zuid-Nederlandse cadetten in haar gelederen telde.
1869: het j a a r waarin de Wet tot regeling van het onderwijs bij de
KMA tot stand kwam. Deze wet en zijn voorgeschiedenis vormen mede
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het onderwerp van deze studie. Van de periode na 1869 worden slechts
enkele hoofdlijnen behandeld.
Tenslotte: buiten beschouwing blijven de officiersopleidingen die bestemd waren om onderofficieren voor te bereiden op officiersfuncties. Die
opleidingen vonden in deze periode plaats bij de korpsen, later - na 1869 vooral aan de Hoofdcursus te Kampen.
Over het door mij bestudeerde onderwerp is weinig literatuur voorhanden. Behalve het proefschrift van Janssen hebben mij nauwelijks andere
studies tot voorbeeld kunnen dienen. Hoe waardevol de publicaties van
bijvoorbeeld Bevaart 3 3 en Klinkert 3 4 ook zijn voor onze kennis van het
Nederlandse defensieapparaat in de negentiende eeuw, voor de hier gehanteerde vraagstelling bieden ze weinig houvast. Ik was daarom voornamelijk op bronnenmateriaal aangewezen: onuitgegeven archiefmateriaal in het ABA, periodieken en brochures. Er is vooral gebruik gemaakt
van de archieven van de Koninklijke Militaire Academie te Breda 18281941, de Hoofdcursussen te Kampen en 's-Hertogenbosch 1828-1923, de
Cadettenschool te Alkmaar 1892-1924 en de toegevoegde (fragment-)archieven 1816-1820 en de archieven van de Speciale Commissie van Inspectie over het Militair Onderwijs 1840-1866 en van de Inspecteur van
het Militair Onderwijs 1878-1913.
Daarnaast de Handelingen der Staten-Generaal (1828-1890) en dagbladen, periodieken en militaire vaktijdschriften, waaronder de thans
nog verschijnende Militaire Spectator en de in de periode 1847-1878 verschenen Nieuwe Militaire Spectator.
Ook het grote aantal brochures over de KMA, verschenen in de periode
1866-1868, vormde een belangrijke bron.
Naast de bovengenoemde primaire bronnen is het Thorbecke-Archief
in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage door mij geraadpleegd.
Het onderwerp van deze studie leidde tot het formuleren van de onderstaande vragen:
1. - Wat was het karakter van de KMA-opleiding in het tijdvak 18281869 en lag daarbij het accent op opvoeding/karaktervorming of op
intellectuele vorming?
2. - Over welke vooropleiding dienden aspirant-cadetten te beschikken
bij toelating tot de KMA?
- Hoe was het onderwijs op de KMA georganiseerd?
- Welke vakken werden aldaar gedoceerd?
- Hoe was het lerarencorps samengesteld?
33
34

W. Bevaart, De Nederlandse defensie 1839-1874, 's-Gravenhage 1993 (hierna: Bevaart).
W. Klinkert, Het Vaderland verdedigd. Plannen en opvatting over de verdediging
van Nederland 1874-1914, 's-Gravenhage 1992 (hierna: Klinkert).
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3.

4.
5.

6.

- Welke leermiddelen werden gebruikt?
- Hoeveel cadetten bevolkten de KMA in die periode en wat was hun
wapen voorkeur?
- Welke studieresultaten werden behaald?
- Welke kritiek op de KMA en de daar geboden opvoeding/vorming en
onderwijs was er?
- Van wie of welke groeperingen kwam die kritiek en waarop richtte
die kritiek zich?
- Werd ook kritiek uitgeoefend op het vooropleidingsniveau of op de
instituten die aspirant-cadetten voorbereidden op het toelatingsexamen voor de KMA?
- Welke rol speelde de militaire en civiele periodieke pers, waaronder
de dagbladpers, bij de discussie over het KMA-onderwijs?
- In hoeverre had de Wet op het middelbaar onderwijs van 1863 invloed op de totstandkoming van de Akademiewet van 1869?
- Welke invloed oefende het onderwijs aan buitenlandse militaire academies c.q. officiersopleidingen uit op de meningsvorming in het Nederlandse parlement ten aanzien van de meest gewenste vorm van
officiersopleiding aan de KMA?
- Speelde de politieke tegenstelling tussen conservatieven en liberalen
een rol bij de besluitvorming?
- Oefenden de zich politiek en maatschappelijk emanciperende katholieken en gereformeerden daarbij ook nog enige invloed uit?
- Wat was de rol van de Kamerleden met een militaire achtergrond,
de zgn. "militaire specialiteiten"?
- Was er begeleidend commentaar in de opiniërende dagbladpers?
- Heeft de Akademiewet van 1869 in de praktijk voldaan?

De hierboven geformuleerde vragen zullen in een zestal hoofdstukken
chronologisch aan de orde komen. Om het betoog niet nodeloos te onderbreken met portrettering van de vele (hoofdrol-)spelers is gekozen voor
het opnemen van biogrammen achterin het boek. Daarbij hebben de personen die een hoofdrol speelden, meestal een wat uitvoeriger beschrijving
gekregen dan de overigen.
Het boek is als volgt ingedeeld.
In het eerste hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de officiersopleidingen in het ons omringende buitenland in de zeventiende, achttiende
en vooral negentiende eeuw. Die aandacht is gewenst omdat bij de discussie over het onderwijs aan de KMA en de daarbij gewenste vooropleiding ook de officiersopleidingen en de daarbij behorende vooropleidingen
in het buitenland waren betrokken. Vooral in de periode 1866-1869 bleek
dat duidelijk. In en buiten het parlement trok men vooral vergelijkingen
met de officiersopleidingen in Frankrijk, Pruisen en België. Een ander
argument voor de behandeling van die opleidingen en die van Groot-Brit-
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tannië is de overeenkomst qua inhoud, onderwijs- en opvoedingsproblematiek met die van de KMA.
Vervolgens zal hoofdstuk II gewijd zijn aan een analyse van het onderwijs en de opvoeding aan de KMA in de periode 1828-1866, het docentencorps, de leermiddelen, de aantallen cadetten, hun wapenvoorkeur, de
opleidingsresultaten en het streven naar vereenvoudiging/versobering
van het onderwijs in 1852 naar aanleiding van het grote aantal doubleurs
in het eerste studiejaar in de periode 1845-1850. Er zal getracht worden
een antwoord te geven op de onder 1. en 2. geformuleerde vragen. In een
inleidende paragraaf zal het militair onderwijs in Nederland tot 1828
worden geschetst. Deze paragraaf steunt vooral op het reeds vermelde
proefschrift van J.A.M.M. Janssen. Er zal ook een antwoord worden gegeven op de vraag of de periode Seelig-Delprat (1836-1852) kan worden
bestempeld als een "bloeiperiode". Brest van Kempen 35 had in zijn studie 36 Onderwijs en opvoeding aan de Koninklijke Militaire Academie, in
1926 verschenen, de periode Seelig-Delprat als zodanig bestempeld. Aan
het einde van dit hoofdstuk wordt enige aandacht gewijd aan de kritiek
die het Nederlandse parlement in de periode 1829-1848 op de KMA uitte
en de verdediging tegen die kritiek door de Nederlandse regering.
In hoofdstuk III komt de kritiek op het onderwijs en de opvoeding aan
de KMA en op het nog niet wettelijk geregelde Nederlandse "middelbare"
onderwijs, de basis voor de KMA-studie, aan de orde. Er wordt ingegaan
op de kritische geluiden over dat onderwijs in de Nederlandse militaire
en civiele pers; de visie van de Speciale Commissie van Inspectie over het
Militair Onderwijs op de gang van zaken op de KMA (1840-1867); het
middelbaar onderwijs in de negentiende eeuw in Nederland en de kritiek
op dat onderwijs. Tevens zal het middelbaar onderwijs in het ons omringende buitenland aandacht krijgen waarbij vooral de relatie van dat onderwijs met de officiersopleidingen aldaar accent krijgt. Aan het slot van
dat hoofdstuk krijgt de Wet op het Middelbaar Onderwijs van 1863 enige
aandacht. Vooral de HBS zal daarbij centraal staan, aangezien dit
schooltype als dé vooropleiding voor de KMA ging fungeren. De hiervoor
onder 3. geformuleerde vragen krijgen in dit hoofdstuk de aandacht.
Hoofdstuk IV behandelt de ordeverstoringen op de KMA in 1866 uitmondend in de zelfmoord van de cadet Mestingh. Die zelfmoord vormde
de aanleiding voor reacties in pers, parlement en bij de regering resulterend in het instellen van een Staatscommissie tot herziening van de
grondslagen der Koninklijke Militaire Akademie eind december 1866. Het
door die commissie uitgebrachte rapport vormde de basis voor de Akademiewet van 1869.

35
36

Zie biogram (achter in dit boek opgenomen).
C.P. Brest van Kempen, Onderwijs en opvoeding aan de Koninklijke Militaire Academie, 's- Gravenhage 1926, (hierna: Brest van Kempen), p. 305.
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Hoofdstuk V behandelt stapsgewijs de totstandkoming van de Wet tot regeling van het onderwijs bij de Koninklijke Militaire Akademie in 1869
(de Akademiewet). Voor deze behandeling is gekozen om zodoende precies
te kunnen nagaan welke elementen uit de tevoren gevoerde discussie een
doorslaggevende rol hebben gespeeld in de parlementaire besluitvorming.
De bemoeienis van Thorbecke met defensie, de KMA en de wetgeving ten
behoeve van de KMA zal in dit hoofdstuk aan de orde komen. Enige aandacht krijgt ook het in februari 1868 ingediende en in juni 1868 weer ingetrokken wetsontwerp tot regeling van het hoger onderwijs, aangezien
dit ontwerp ook het onderwijs aan de KMA tot dit soort onderwijs rekende. Bij de parlementaire behandeling van de Akademiewet van 1869 zal
vooral worden ingegaan op de toelatingseisen voor de KMA en het eventueel in te voeren praktijk-/stagejaar waarin de vaandrigsrang zou worden bekleed.
De standpunten van de liberalen, o.a. Thorbecke en De Roo van Alderwerelt, conservatieven, o.a. Heemskerk Azn. en Schimmelpenninck van
der Oye, anti-revolutionairen (gereformeerden) en katholieken, o.a. Hafifmans, zullen worden belicht, evenals die van de zgn. "militaire specialisten" in het parlement.
De onder 4. en 5. geformuleerde vragen zullen daarbij worden beantwoord.
In hoofdstuk VI wordt ingegaan op de resultaten van de wetgeving
waarbij centraal de vraag staat: Heeft de Akademiewet in de praktijk voldaan? (zie de onder 6. geformuleerde vraag). Hierbij wordt in het kort ingegaan op de vervolgwetgeving, die uiteindelijk resulteerde in de KMAonderwijswet van 1890. Tenslotte zullen in een slotbeschouwing de in
deze verantwoording geformuleerde vragen aan de orde komen, waarbij
zal worden getracht er een antwoord op te geven.
De studie wordt afgesloten met een samenvatting in het Engels, biogrammen van de belangrijkste personen die een rol spelen in dit proefschrift, een register op persoonsnamen en een overzicht van de geraadpleegde bronnen en literatuur.
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HOOFDSTUK I
OFFICIERSOPLEIDINGEN BUITEN NEDERLAND IN
DE ZEVENTIENDE TOT EN MET DE NEGENTIENDE
EEUW

Vanaf de achttiende eeuw zag de Republiek der Verenigde Provinciën
zich omringd door drie grote mogendheden: Frankrijk, Groot-Brittannië
en Pruisen. Tussen de Republiek en Frankrijk lag nog een bufferzone, de
Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik, die qua grondgebied
ongeveer het latere België omvatte.
Frankrijk was van de achttiende eeuw tot diep in de negentiende eeuw
de belangrijkste continentale mogendheid zowel op politiek-militair terrein als op dat van cultuur en wetenschap.
Groot-Brittannië, in die periode uitgegroeid tot de belangrijkste maritieme mogendheid, had ten koste van de Republiek en Frankrijk zijn superioriteit op zee bevochten. Als landmogendheid bleef het achter bij landen als Frankrijk en Pruisen.
De derde grote mogendheid - onmiddellijk aan de Republiek grenzend was het politiek en militair in opkomst zijnde Pruisen, dat vanaf de
tweede helft van de achttiende eeuw beschouwd werd als het kleinste van
de vijf grote Europese mogendheden, waartoe ook Oostenrijk en Rusland
werden gerekend.
In bovengenoemde periode begon de invloed van de drie eerst vermelde
grote mogendheden op de buitenlandse en veiligheidspolitiek van wat
aanvankelijk de Republiek der Verenigde Provinciën was en later het
Koninkrijk der Nederlanden werd, te groeien. Vooral in het tijdvak kort
na de Napoleontische oorlogen was die invloed dermate sterk dat de Nederlandse buitenlandse en koloniale politiek zeer sterk rekening hield zo
niet zich vereenzelvigde met de belangen van Groot-Brittannië, dat Nederland zijn koloniën grotendeels had teruggeven en dat beschouwd werd
als de natuurlijke bondgenoot indien Nederland onverhoopt met een
grote Europese mogendheid in conflict zou geraken 1 .

1

De positie van Nederland en België als kleine centrale staten te midden van de drie
grote hun omringende mogendheden Frankrijk, Groot-Brittannié en Pruisen wordt
voor de negentiende eeuw, in het bijzonder voor de periode 1859-1873, beschreven
in het proefschrift van CA. Tamse, Nederland en België in Europa (1869-1871). De
zelfstandig heidspohtiek van twee kleine staten, Den Haag 1973 (hierna: Tamse).
Voor de relatie Nederland-Groot-Brittannié kort na de Napoleonistische oorlogen;
zie: N.C.F, van Sas, Onze Natuurlijkste Bondgenoot. Nederland, Engeland en Europa, 1813- 1831, Groningen 1985, p. 136 e.v. (dissertatie).
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Na 1839, toen de afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden ook door het
Noordelijk gedeelte officieel werd erkend, was het Koninkrijk gereduceerd tot een betrekkelijk kleine staat die na dat jaar een buitenlandse en
veiligheidspolitiek voerde die gericht was op de handhaving van een
strikte, soms angstvallige neutraliteit. Het Nederlandse leger had toen
samen met de Nederlandse marine de taak de neutraliteit van Nederland
in geval van oorlog of oorlogsdreiging daadwerkelijk te handhaven 2 .
Had in de eerste helft van de negentiende eeuw vooral het Franse leger
model gestaan voor dat van Nederland; vanaf de jaren zestig van die
eeuw begon het Pruisische leger die rol over te nemen. Dat begon toen dit
leger samen met dat van Oostenrijk in 1864 de Denen militair versloeg.
De rol van het Pruisische leger werd nog versterkt toen het in de oorlog
van 1866 ook Oostenrijk versloeg. Het prestige van Pruisen en zijn leger
bereikte in Europa en dus ook in Nederland, zijn hoogtepunt toen het met
behulp van de overige Duitse staten het tot dan toe militair-technisch superieur gewaande Franse leger snel versloeg in de oorlog van 1870-1871.
Het sindsdien verenigde Duitsland onder leiding van Pruisen werd
daarmee de belangrijkste militaire en industriële mogendheid op het Europese continent.
Het Britse leger, dat na de Napoleontische oorlogen geen rol van betekenis meer had gespeeld op het Europese vasteland, raakte in 1853 betrokken in de Krimoorlog. Engeland behoorde weliswaar tot de overwinnaars, maar de slag bij Balaklava in 1854 eindigde in een nederlaag van
een Brits legeronderdeel, de Light Brigade, dat aan die slag deelnam.
Deze nederlaag vormde aanleiding tot bezinning op het functioneren
van het leger. Dat leidde tot het instellen van staatscommissies die zich
gingen oriënteren op o.a. de officiersopleidingen van een aantal continentale mogendheden, waarna uit hun verslagen bleek, dat vooral de officiersopleidingen in Frankrijk en Pruisen gunstig werden beoordeeld.
Na de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 experimenteerde de Britse
legerleiding zelfs gedurende korte tijd met het Pruisische model van officiersopleiding, dat - naar de mening van vele militaire deskundigen in
Europa - mede had bijgedragen aan de Pruisisch-Duitse overwinning op
Frankrijk.
Tenslotte wordt ook de officiersopleiding in België in de beschouwingen betrokken. Dit land begon zijn geschiedenis als onafhankelijke natie
2
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De militaire uitwerking van het veiligheidsbeleid van het neutrale Nederland na
1839 wordt voor de periode 1839-1874 uitgewerkt in het zeer gedegen proefschrift
van W. Bevaart, De Nederlandse defensie 1839-1874, 's-Gravenhage 1993 (hierna:
Bevaart). Voor de periode 1874-1914 гц verwezen naar het eveneens gedegen proef
schrift van W. Klinkert, Het Vaderland verdedigd. Plannen en opvatting over de
verdediging van Nederland 1874-1914, 's-Gravenhage, 1992 (hierna: Klinkert), p.
469.

Officiersopleidingen buiten Nederland
in het najaar van 1830, toen het zich afscheidde van het noordelijk deel
van het Koninkrijk der Nederlanden, dat zijn staatkundig bestaan te
danken had aan het Weense Congres van 1815. België, gelegen tussen
het overgebleven noordelijk gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden
en Frankrijk en tevens grenzend aan het in opkomst zijnde Pruisen, was
een zich snel industrialiserend land dat zich beschermd wist door GrootBrittannië, dat zijn neutraliteit in 1839 had gegarandeerd. Met Frankrijk
onderhield het qua taal en cultuur en aanvankelijk ook politiek en militair nauwe banden. Bovendien was Frankrijk België in 1831 militair te
hulp gekomen. Gezien de ligging van het land, zijn grootte, de omvang
van zijn bevolking en zijn veiligheidspolitiek was het vergelijkbaar met
Nederland.
België heeft, zij het bescheiden, enige invloed uitgeoefend op de veiligheidspolitiek van Nederland 3 . In de volgende hoofdstukken zullen wij ten
aanzien van de officiersopleidingen constateren dat in Nederland ook de
Belgische officiersopleiding naast die van Frankrijk en Pruisen in de politieke beschouwingen van regering en parlement werd betrokken.
Gezien het bovenstaande is gekozen voor een korte chronologische schets
van de officiersopleidingen in het ons omringende buitenland, te weten:
Frankrijk, Pruisen, Groot-Brittannië en België. Deze landen oefenden in
zekere mate invloed uit op het denken over veiligheidspolitiek, de daarop
gebaseerde militaire strategie en legervorming en het voor dat leger
noodzakelijke officierscorps, dat volgens bepaalde inzichten diende te
worden opgeleid.

3

Bevaart, passim; Klinkert, p. 435 e.v.
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Par. 1: Officiersopleidingen tijdens het Ancien Régime
a.

Frankrijk*

Evenals in de meeste Europese staten werd ook het Franse officierscorps
grotendeels gerecruteerd uit de adel, de stand die al vanaf de vroege
middeleeuwen zich had belast met de militaire functies in dienst van de
vorst. Deze adel was namelijk in staat het bevelhebberschap van de regimenten, waaraan de kolonelsrang was verbonden, te kopen. Dit kopen
van militaire functies met de daarbij behorende rangen beperkte zich niet
alleen tot Frankrijk. Ook in Groot-Brittannie was dit "purchase-system"
tot diep in de negentiende eeuw, tot na de Krimoorlog (1853-1856), gebruikelijk De lage, vaak arme, adel en de uit de burgerij afkomstige officieren moesten zich tevreden stellen met de subalterne rangen, waarvoor
niet behoefde te worden betaald.
Vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw had het Franse leger een
meer bestendig karakter gekregen. Adellijke jongelui die een officiersloopbaan nastreefden, werden op zeer jeugdige leeftijd, acht tot elf jaar,
4
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Voor Frankrijk werd gebruik gemaakt van de onderstaande literatuur
a R Desmazes, Samt-Cyr Son histoire-ses gloires ses leçons, Pans 1948 (hierna
Desmazes) Dit werk behandelt de geschiedenis van de Franse officiersopleidingen
tot aan de oprichting van de school in 1803 en de geschiedenis van Saint-Cyr tot
1940 Desmazes is zelf ex-leerling van Saint-Cyr (1900-1902), dat in de negentiende
eeuw de opleiding van infanterie- en cavaleneofflcieren verzorgde
b Ρ Truffau, Ecole Polytechnique, Casablanca 1962 (hierna Truffau) De officieren
bestemd voor artillerie en genie werden opgeleid aan de Ecole Polytechnique die in
1794 werd opgencht Naast het werk van Truffau werd nog gebruik gemaakt van
een werkje dat in 1967 verscheen onder de titel X L'Ecole Polytechnique en na kort
historisch overzicht met veel foto's verlucht, verslag geeft van het leven en studeren
op dat instituut m 1967
Een bezoek aan het huidige Saint-Cyr, gelegen te Coetquidan in Bretagne, op 10
juli 1985, leverde een aardig overzichtsboekje over deze instelling op E Maret,
Samt-Cyr Coetquidan, ζ ρ 1984 Een bezoek aan de bibliotheek van deze instelling
leverde helaas met de literatuur en het bronnenmateriaal op, waarnaar werd ge
zocht In tegenstelling tot wat men zou mogen verwachten, bevatte de bibliotheek
geen werken over de geschiedenis van dit instituut Ook een bezoek aan de biblio
theek van de universiteitsstad Rennes, in de nabijheid van Coetquidan gelegen,
leverde geen resultaten in deze op, hoewel enige jaargangen van de Moniteur, de
Franse "Staatscourant" in de negentiende eeuw, werden bestudeerd
Te Samt-Cyr Coetquidan werd geadviseerd een bezoek te brengen aan het Château
de Vmcennes te Parijs, waar de Service Historique de l'Armée de Terre is gehuisvest Dit bezoek vond op 25 juli daaropvolgend plaats en had, dank zrj de welwillende medewerking van een tweetal Franse archiefmedewerkers tot resultaat dat
het gezochte bronnenmateriaal o a het Journal militaire officiel Année 1853 en
1866 Pans 1853 en Le Moniteur universel Journal officiel de l'Empire Francais
van 20 november 1853 en 22 februan 1867 ter inzage en fotocopiénng werden gegeven
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als cadets-gentilhommes opgenomen in de compagnieën van dat leger, om
zodoende in de praktijk tot officier te worden gevormd.
Reeds in de eerste helft van de zeventiende eeuw werd een overigens
mislukte poging ondernomen adellijke jongelui via een internaat - de
door Richelieu gestichte Academie Royale (1636-1642) - een min of meer
theoretisch gefundeerde officiersopleiding te geven. Deze Academie Royale vervulde zodoende een dubbelfunctie: zij verschafte enerzijds algemene ontwikkeling aan de jonge adel en verzorgde daarnaast een militaire
vakopleiding.
Men ziet hier een combinatie van stands- èn vakopleiding. Een dergelijk soort opleiding trof men ook aan in de Duitse landen van de zeventiende eeuw. Hieronder zullen wij zien dat o.a. in Pruisen de zgn. Ritterakademien eenzelfde functie vervulden. Na beëindiging van dit kortstondig experiment, na de dood van Richelieu, werden aanstaande officieren
weer zoals vanouds opgeleid bij het leger zelf5.
In 1751 werd opnieuw een poging ondernomen jonge edelen in internaatsverband tot officier op te leiden. In dat jaar werd de Ecole Militaire
in het leven geroepen. Deze school werd bestemd tot militaire opvoeding
van 500 adellijke cadetten, die naast militair onderricht ook onderwijs
ontvingen in algemeen vormende vakken.
Na een achtjarige opleiding, die op 16 à 20-jarige leeftijd werd geacht
te zijn voltooid, kregen de ex-leerlingen een plaatsing bij leger en marine.
Degenen die aanleg hadden getoond voor de exacte vakken, konden desgewenst geplaatst worden op de sinds 1749 bestaande applicatieschool
voor de genie te Mézières of op de artillerieschool te La Frère. Daar konden zij hun specialistische officiersopleiding voltooien.
Al spoedig bleek dat het peil van de algemene ontwikkeling bij de cadetten van de Ecole Militaire erg laag was. Daarom wees men in 1762 het
beroemde, door Hendrik Г gestichte Jezuïetencollege, La Flèche, aan als
voorbereidingsschool voor de Ecole Militaire. Veertien jaar later, in 1776,
werd La Flèche als militaire voorbereidingsschool opgeheven. Eenzelfde
lot trof ook de Ecole Militaire. Achtergronden die een rol speelden bij de
opheffing van deze instituten waren de kritiek die geuit werd op de luxe
waarmee de opleiding en verzorging van de cadetten gepaard ging en de
steeds slechter wordende financiële positie van de Franse staat. Bovendien bewerkstelligden de slechte resultaten voor Frankrijk in de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) een roep om hervorming van het Franse leger en
de officiersopleiding daarvan.
Ter vervanging van de inmiddels opgeheven instituten wees men een
elftal, door katholieke geestelijken geleide, colleges, verspreid over de
Franse provincies, aan als opleidingsinstituten voor aanstaande officieren. Deze Ecoles Royales Militaires telden ieder 50 à 60 militaire leerlin5

Desmazes, pp. 16-17.
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gen, naast een veel groter aantal burgerleerlingen. De eerstgenoemde categorie, Elèves du Roi geheten, in leeftijd variërend van acht tot zestien
jaar, kregen gedurende zes jaar tezamen met de burgerleerlingen, afkomstig uit de Franse burgerij, hun algemene vorming. De hierbij achterliggende gedachte was dat een gezamenlijke opvoeding een soepele omgang
tussen het officierscorps en de burgerij zou bevorderen 6 .

&. Pruisen7
Evenals Frankrijk recruteerde ook Pruisen de toekomstige officieren uit
de adelstand. Eerste aanzetten tot een min of meer professionele opleiding waren de reeds in de zeventiende eeuw opgerichte "ridderacademies", die in een aantal Duitse landen ontstonden Deze academies waren
bedoeld om jonge edellieden een algemeen vormende en militaire opvoeding te verstrekken. In het hertogdom Pruisen was in 1653 te Kolberg de
eerste ridderacademie van dat land geopend. De adellijke leerlingen wa-

6
7
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Ibid, pp 19-25
Voor Pruisen werd van een aantal monografieën, een verslag en een artikel gebruik
gemaakt
а К Demeter, Das Deutsche Offizierskorps in Gesellschaft und Staat 1650-1945,
Frankfurt am Main 1965 (hierna Demeter) Een voortreffelijk standaardwerk, ge
degen en uitvoerig
b J К Zabel, Das preussische Kadettenkorps Militärische Jugenderziehung als
Herrschaftsmittel im preussischen Mihtärsystem, Frankfurt am Main 1978 (hierna
Zabel) Jurgen-Konrad Zabel (1940) was in 1978 als Bundeswehrofficier werkzaam
op een school van de Duitse luchtmacht Zun werk is sterk sociaal-kntisch en heeft
een histonsch-pedagogische en politicologische invalshoek, waarbij Marxistische
invloeden duidelijk aanwezig zijn
с E von Salomon, Die Kadetten, Hamburg 1959. (hierna Von Salomon) Ernst von
Salomon, zelf oud-cadet (1912-1919), publiceerde zijn ervaringen als oud-cadet in
romanvorm in 1933 Hij beschrijft in bovengenoemd werk het dagelijkse leven als
cadet in de Voranstalt Karlsruhe en de Hauptkadettenanstalt te Berhjn-Lichterfelde
d H J Krantz, Verslag omtrent eene zending naar Pruisen, hem opgedragen bij
aanschrijving van het ministerie van Oorlog, d d 16 mei 1872 no 43p , ζ ρ , ζ j
(Breda 1872) (hierna Krantz) Krantz, in 1872 kapitein der artillerie, bezocht in de
zomer van dat jaar een aantal Pruisische officiersopleidingen en schreef daarover
een lovend verslag Voor biografische gegevens over Krantz zie Biogram
e D de Loos, Der algememer Deutscher Realschulmannerverem, in Berichten en
Mededeehngen van de Vereeniging van Leeraren aan Inrichtingen van Middelbaar
Onderwijs 1884 (hierna Leeraren M O )
In dit artikel vergeleek De Loos de leerplannen van de Pruisische gymnasia, Realgymnasux, Oberrealschulen en de Höhere Burgerschulen in 1882 met die van het
Nederlandse gymnasium en de HBS-vijfjange cursus
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ren bij particulieren gehuisvest en zij dienden zelf in hun onderhoud te
voorzien 8 .
In 1701, onmiddellijk nadat Pruisen een koninkrijk was geworden,
werd de ridderacademie van Kolberg opgeheven en vervangen door een
nieuw soort instituut, dat zich uit het type ridderacademie had ontwikkeld: de "cadettenacademie", waarvan de eerste in dat j a a r te Berlijn
haar poorten opende. In 1703 en 1709 volgden de cadettenacademies te
Kolberg en Maagdenburg. Nieuw bij deze instituten was dat hier voor het
eerst werd gepoogd militair-technische en standsopleiding zodanig te
combineren dat nu, in tegenstelling tot de ridderacademies, de militaire
opleiding centraal stond 9 .
In 1717 kwam het tot een concentratie van de cadettenacademies in
Berlijn. Daar was op 1 september van dat jaar de Kompagnie Kronprinzlicher Kadetten geformeerd. Hierdoor ontstond het Corps des cadets met
als kenmerken de militaire organisatievorm en de directe binding van dit
instituut aan de persoon des konings. De cadetten waren immers gekazerneerd en werden als soldaten behandeld. Hun leeftijd bij toelating varieerde tussen 10 en 20 jaar; de verblijfsduur lag tussen enkele maanden
en acht jaar. Het cadettencorps kreeg als functie het Pruisisch officierscorps aan te vullen. Aangezien de verblijfsduur niet vastlag, hing het van
het goeddunken van de koning af, wanneer een cadet officier werd 10 .

Vorming en onderwijs
Tot 1765 speelden wetenschappelijke vorming van en onderwijs aan aanstaande officieren in Pruisen een geringe rol. Frederik Willem I (17131740), de vader van Frederik de Grote (1740-1786), was tegenstander van
die wetenschappelijke vorming; hij zag deze eerder als hinderpaal dan als
steun aan het militaire bedrijf. Onder zijn opvolger werd een poging ondernomen een lesprogramma van 40 lesuren per week in te voeren bij de
cadettenopleiding te Berlijn. Het resultaat was zeer matig, het niveau
van de opleiding lag niet boven dat van enige jaren lagere school. Na afloop van de Zevenjarige oorlog (1756-1763) voerde men in 1765 een nieuw
leerplan in; Frederik de Grote verlangde nu van zijn aanstaande officieren niet alleen geheugentraining, maar vooral ontwikkeling van het kritisch vermogen. Hoofdvakken waren nu wiskunde en ingenieursvakken.
Deze kwamen in de plaats van het vroegere vak fortificatie; echter ook dit
leerplan bleek te hoog gegrepen 11 .

8
9
10
11

Demeter, p. 77 e.v.
Zabel, p. 56.
Ibid., pp. 58-61.
Ibid., pp. 75-81.
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Kadettenanstalten
Als gevolg van de hiervoor genoemde Zevenjarige oorlog en de eerder gevoerde Silezische oorlogen (1740-1745) telde Pruisen veel "militaire wezen". Hun familie verzocht dan vaak opname in het cadettencorps. Vooral
de verarmde Pommerse en Silezische adel maakte daarvan gebruik. De
kleinsten kwamen op het militaire weeshuis te Potsdam terecht, waar ze
lager onderwijs ontvingen. In 1744 ontstond daar een eigen cadettenafdeling. Hieruit ontwikkelde zich het systeem van de zogenaamde Voranstalten, voorbereidingsscholen voorafgaand aan de eigenlijke cadettenschool,
de Hauptkadettenanstalt
te Berlijn. Te Stolp (1760), Culm (1776) en Kalisch (1793) riep men zelfstandige cadetteninstituten, die voorbereidend
onderwijs gaven, de zgn. Kadettenvoranstalten, in het leven. Elk van deze
voorbereidingsscholen kon 60 à 120 cadetten opnemen. Organisatie, opvoedingsmethoden, toelatingsbepalingen, dagindeling en militaire dienst
kwamen verregaand overeen met het hoofdinstituut te Berlijn. Leeftijd
van opname was acht jaar; overgang naar de centrale cadettenschool te
Berlijn vond plaats na het dertiende levensjaar. De opleiding kwam ongeveer overeen met het lager onderwijs, aangevuld met enige elementaire
kennis van wiskunde en Frans. De Zevenjarige oorlog had aangetoond
dat er veel ontbrak aan de theoretische en praktische kennis bij de Pruisische officier; vandaar de stichting van de hierboven genoemde cadettenscholen te Stolp en Culm en een Selekta-idas aan de Berlijnse cadettenschool onder de benaming Academie des nobles^. De Franse terminologie die tot diep in de negentiende eeuw gebruikelijk was ter aanduiding
van militaire formaties, rangaanduidingen en officiersopleidingsinstituten in Pruisen, moet worden toegeschreven aan de invloed van de gevluchte Franse officieren met een Hugenotenachtergrond, die, na de herroeping van het Edict van Nantes (1685), door de protestantse Pruisische
vorsten in hun legers als officier werden opgenomen en die hierdoor de
Franse invloed in dat leger, vooral ten aanzien van officiersopleidingen,
aanzienlijk versterkten.
Voor de meer begaafde officieren, die bij de nieuw opgerichte legerinspecties dienden, liet Frederik de Grote in de wintermaanden militaire
cursussen geven. De grote massa officieren, wel van adel, maar niet aan
een cadetteninstituut opgeleid, bleef echter verstoken van enige algemeen vormende en militaire opleiding, te meer daar het in Pruisen in die
periode ontbrak aan een adequate schoolorganisatie in de landelijke gebieden, waaruit het Pruisische officierscorps zijn leden recruteerde. Pas
in 1800 werden de eerste niet-adellijke cadetten, bij wijze van uitzondering, toegelaten tot de cadettenopleiding te Potsdam 13 .
12 Ibid., pp. 81-83 en Demeter, p. 78.
13 Demeter, pp. 78-79.
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c.

Groot-Brittannië14

De opleidingen tot artillerie- en genieofficier. De Royal Military Academy
te Woolwich
In 1741 opende de Royal Academy, bijgenaamd The Shop, haar poorten.
De opleiding was aanvankelijk bestemd voor militairen van alle rangen
en leeftijden, die zich wensten te bekwamen voor de "wetenschappelijke"
wapens, de artillerie en de genie. De opleiding startte met enige tientallen leerlingen en enkele docenten. De syllabus omvatte wis- en natuurkundige als ook militaire vakken. De cadetten waren niet gekazerneerd
en mede daarom liet de discipline te wensen over. In 1744 werden zij in
een aparte compagnie - The company of Gentlemen Cadets - verenigd en
in 1752 volgden hun kazernering en discipline ring. In 1764 werd de
Royal Academy omgedoopt tot Royal Military Academy (RMA), waarbij de
cadetten niet meer zoals voorheen gelijktijdig met officieren, onderofficieren en minderen onderricht ontvingen. In 1766 volgde de oprichting van
een voorbereidingsschool, waar nagenoeg uitsluitend algemene vorming
werd verstrekt aan diegenen die met te weinig intellectuele bagage de
RMA binnenkwamen Een toelatingsexamen bestond nog niet; slechts de

14 Voor Groot-Bnttannié werd van de volgende werken gebruik gemaakt
a J Smyth, Sandhurst The History of the Royal Military Academy, Woolwich, The
Royal Military College, Sandhurst, and the Royal Militairy Academy Sandhurst
1741 1961, London 1961 (hierna Smyth)
Brigade-generaal Sir John Smyth schreef dit werk uit een betrokkenheid bij Sandhurst, waar hij cadet was Zijn werk wordt ingeleid door Veldmaarschalk Montgomery, die eveneens cadet (1907-1909) te Sandhurst was
b A Shepperd, Sandhurst The Royal Military Academy Sandhurst and its Predecessors, London 1980 (hierna Shepperd)
Alan Shepperd is oud-officier en oud-cadet van Sandhurst HÍJ was gedurende emge
tijd bibliothecaris van dit instituut Zijn werk verschilt met veel van dat van
Smyth, waar het grotendeels op steunt
с В D Malcolm, Educational Reform at the Royal Military Academy Woolwich and
the Royal Military College Sandhurst, 1854-1874, London 1985 (hierna Malcolm).
Dit werk is een met gepubliceerde thesis voor de titel Master Philosophy verleend
door de Universiteit van Londen (Kings's College) Het werk gaat diep in op de on
derwijshervormingen in de periode 1854-1874 aan de RMA Woolwich en het RMC
Sandhurst Het is meer analytisch en afstandelijk dan de onder a en b genoemde
werken Vooral de relatie van het Britse militaire met het continentale militaire
onderwijs en met het onderwijs op de public schools wordt duidelijk aangegeven
d D Thomas, Charge'Hurrah'Hurrah' A life of Cardigan of Balaclava, London
1974 (hierna Thomas)
Dit boek behandelt een voor het Britse leger traumatische episode The Charge of
the Light Brigade te Balaklava tijdens de Knmoorlog De vernietigende nederlaag
van deze brigade was de directe aanleiding tot hervorming van het Britse leger en
de Britse officiersopleidingen
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benoeming tot cadet was voldoende om op de RMA te worden toegelaten^.

d. Spaanse

en Oostenrijkse

Nederlanden16

In 1675 werd op last van landvoogd Villa Hermosa der Spaanse Nederlanden te Brussel een Academie voor Wiskunde en Versterkingen opgericht: een school bestemd om een twintigtal officieren voor de artillerie en
de genie op te leiden. De voertaal was Spaans. Het einde van de Spaanse
Successieoorlog betekende niet het einde van deze school. Zij werd in
1713 omgedoopt tot Academie militaire du génie met het Frans als voertaal. Tot 1783 bleef dit instituut in functie. In de achttiende eeuw ontstonden in de nu Oostenrijkse Nederlanden twee nieuwe militaire scholen: de Ecole des Mathémathiques du Corps dArtillerie te Mechelen en de
Militär Knaben Stiftung zu Antwerpen. De laatste school was bestemd
voor kinderen van Oostenrijkse officieren, die niet in staat waren de opleiding aan de Theresiaanse militaire academie te Wiener Neustadt te
volgen. De voertaal aan het Antwerpse instituut was Duits 1 7 .

15 Smyth, pp. 27-37.
16 Voor België werd gebruik gemaakt van:
a. 150 jaar militaire school. Gedenkboek Mémorial 1834-1984. 150 ans d'Ecole Militaire, z.p. 1984.
Van dit gedenkboek was voor deze studie vooral het eerste gedeelte en daaruit het
eerste hoofdstuk: "Een negentiende-eeuwse instelling, 1834-1914" van belang. Dit
hoofdstuk werd geschreven door de historicus Luc de Vos, die als oud-leerling van
de Koninklijke Militaire School thans aan dit instituut als hoogleraar werkzaam is
(hierna: Gedenkboek).
b. L. de Vos, Het effectief van de Belgische Krijgsmacht en de militiewetgeving,
1830-1914, Brussel 1985 (dissertatie) (hierna: De Vos).
c. J. Liagre, Programmes de l'enseignement intérieur de l'Ecole Militaire de Belgique, Bruxelles 1867.
Liagre was op dat moment (1867) verbonden aan de KMS als directeur der studiën.
d. A. Moselli, Ecole Militaire de Belgique avec annotations sur les écoles militaires
de France, de Hollande et d'Italie, Bruxelles 1869. Moselli was toendertijd (1869)
kapitein van de Belgische infanterie en was enige jaren daarvoor verbonden geweest aan de KMS. Het werk beschrijft vooral de inwendige dienst bij de militaire
scholen in de landen genoemd in de titel van zijn werk.
e. J. Lorquet, La Formation des Ofßers d'Origine Belge de 1675 à 1830. Studie ter
verkrijging van het licentiaat in de sociale en militaire wetenschappen aan de KMS
te Brussel; onuitgegeven studie voltooid in het studiejaar 1978-1979
17 Gedenkboek, p. 7.
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Par. 2: Invloed van de Franse Revolutie en de Napoleontische oorlogen op de officiersopleidingen (1789-1815)
a.

Frankrijk

De Ecole Polytechnique te Parijs ter opleiding van artillerie- en genieofficieren (1794)
Hoewel al tijdens het Ancien Régime, vanaf 1679, voor aanstaande artillerieofficieren praktisch gerichte opleidingen bestonden, duurde het tot
1794 voordat een gecentraliseerde opleiding ten behoeve van de "wetenschappelijke wapens", de artillerie en de genie, in het leven werd geroepen.
In dat jaar lanceerde de directeur van de Ecole des Ponts-et-Chaussées,
een burgerlijke ingenieursopleiding op het gebied van de waterstaat, het
plan een school op te richten die de republiek moest voorzien van de nodige militaire en civiele technici.
Onmiddellijk daarop kreeg een gemengde commissie, bestaande uit
twee militaire ingenieurs en zeven burgerieden, de opdracht een leerplan
voor de toekomstige school te ontwerpen. Fourcroy 18 , één van de commissieleden, verdedigde het ontworpen leerplan in de Conventie. Hij legde
nadruk op het doelmatigheidsaspect van een gecentraliseerde opleiding
ten behoeve van de aanstaande militaire en burgertechnici. De uniformiteit van het onderwijs zou een snellere instroom van ingenieurs in de civiele en militaire maatschappij bevorderen.
Naast een wetenschappelijke vorming zou ook de vakopleiding aan
deze school moeten plaatsvinden, waardoor de op dat moment bestaande
applicatiescholen voor de technische wapens, de artillerie en de genie,
zouden kunnen verdwijnen. Spoedig zou echter blijken dat deze scholen
sneller en doelmatiger de ex-leerlingen van de Ecole Polytechnique, zoals
de op te richten school vanaf 1795 zou gaan heten, konden opleiden, dan
volgens het ontworpen plan de bedoeling was. Daarom zag men niet alleen af van de opheffing van deze scholen, maar men verbeterde deze applicatiescholen die hier en daar zelfs uitgebreid werden.
De Ecole Polytechnique kreeg tot taak de opleiding van leerlingen die
na een driejarige cursus een vervolgopleiding zouden krijgen aan de verschillende gespecialiseerde militaire en civiele scholen. De toelating van
aspirant-leerlingen zou geschieden op 16- tot 20-jarige leeftijd na een
toelatingsexamen dat vooral de wis- en natuurkundige vakken omvatte.
In mei 1795 opende de school haar poorten. Al spoedig verkreeg de school
een goede naam, hetgeen resulteerde in een wet van oktober 1795, die
bepaalde dat niemand tot een gespecialiseerde hogere technische oplei18 Zie biogram.
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ding kon worden toegelaten zonder het diploma van de Ecole Polytechnique. In 1799, na vier jaar experimenteren met het onderwijs, werd een
raad, belast met de kwaliteitsbewaking van het onderwijs, ingesteld. De
door deze raad voorgestelde maatregelen oefenden veel invloed uit op het
onderwijs aan de Franse middelbare en gespecialiseerde scholen 19 . Ook
in Nederland zien we dat het KMA-onderwijs in het midden van de negentiende eeuw van invloed was op de leerplannen van de verschillende
particuliere scholen, die opleidden voor het toelatingsexamen voor de
KMA.
De Ecole Polytechnique viel aanvankelijk onder het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en niet onder dat van Oorlog, met als gevolg dat de
studenten veel individuele vrijheid genoten, hetgeen regelmatig tot ordeproblemen leidde.
De roep om kazernering van de studenten, reeds in 1797 gehoord,
werd allengs krachtiger. De studenten, leerlingen van de Ecole Polytechnique, zeer republikeins gezind, waren weinig ingenomen met Napoleons
autocratische monarchie. Dit en de reeds eerder gehoorde roep om kazernering deed Napoleon besluiten de Ecole Polytechnique te reorganiseren.
De school werd omgevormd tot een militaire eenheid, een bataljon; de
leerlingen werden gekazerneerd en onderworpen aan de krijgstucht. De
school werd gehuisvest in het College de Navarre, een voormalig instituut
van de universiteit van Parijs, gelegen in het Quartier La tin 20 .

De Ecole Spéciale Militaire te Saint-Cyr (1803) ter opleiding van infanterie- en cavalerieofßcieren
Na de Franse Revolutie van 1789 was de behoefte aan officieren sterk gestegen. Niet alleen vergden de oorlogen hun tol, maar een groot aantal officieren, dat onder het Ancien Régime gediend had, was geëmigreerd. Om
in de gestegen behoefte aan troepenofficieren te voorzien, werd in 1794 de
Ecole de Mars opgericht, min of meer gelijktijdig met de hiervoor behandelde Ecole Polytechnique. De eerstgenoemde school leidde echter een bestaan van slechts enkele maanden. Oorzaken waren het lage scholingsniveau van de leerlingen, de geringe kwaliteit van het onderwijs bij gebrek
aan goed opgeleide docenten en de slechte huisvesting, voeding en hygiëne 2 1 .
In 1803 riep Napoleon de Ecole Spéciale Militaire (ESM), bestemd voor
de opleiding van infanterie- en cavalerieofficieren, in het leven. Aanvankelijk, tot 1808, was deze school te Fontainebleau gevestigd, maar in dat
19
20
21
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Ibid., pp. 29-31.

Officiersopleidingen buiten Nederland
jaar verhuisde de instelling naar Saint-Cyr, een voormalig meisjespensionaat.
De opleiding aan de ESM was tweejarig en de toelatingsleeftijd werd
vastgesteld op 16-18 jaar. Toegelaten werden leerlingen die afkomstig
waren van de Franse lycées, het door Napoleon in 1802 in het leven geroepen schooltype. Het onderwijs bepaalde zich uitsluitend tot de militaire vakken, waaronder versterkingskunst, militaire geschiedenis en
landmeten een belangrijke plaats innamen. Op deze militaire school
heerste een streng regime, hetgeen niet belette dat er toch ontgroeningspraktijken plaatsvonden, leerlingen 's nachts heimelijk de school verlieten en het duelleren regelmatig voorkwam 22 .
De ontgroeningspraktijken en de nachtelijke escapades zullen wij in
deze studie ook nog tegenkomen, wanneer wij de Britse militaire academies en de KMA in onze beschouwingen betrekken.

b.

Pruisen

De reorganisatie van 1808
Als gevolg van de nederlaag van Pruisen tegen Napoleon in 1806 werden
de Pruisische staat en haar leger hervormd. Legerhervormers waren o.a.
G.J.D. von Scharnhorst 2 3 , A.W.A. von Gneisenau 2 4 en C. von Clausewitz 25 . Zij streefden naar de vorming van een volksmilitie en daarmee
een grotere inbreng van de ook in Pruisen opkomende burgerij, die door
de Franse Revolutie in liberale zin was beïnvloed. De verdediging van het
vaderland werd niet meer als een exclusieve taak van de adel gezien,
maar als een nationale plicht die iedere burger betrof. Scharnhorst was
de hervormer van het Pruisische officierscorps, dat tot 1808 nagenoeg
geheel uit adel had bestaan. Hij had zijn officiersopleiding aan een officiersschool buiten Pruisen genoten en had in zijn Hannoverse diensttijd
(1795-1801) gezien dat jonge officieren, die op de artillerieschool van dat
keurvorstendom zich hadden onderscheiden door bekwaamheid en ijver,
ook in de praktijk de beste officieren bleken. Hun chefs, oude generaals,
die arrogant op hun "geüniformeerde geleerden" hadden neergekeken,
presteerden daarentegen weinig. Dit soort ervaringen deden bij Scharnhorst de overtuiging post vatten, dat voor een officier een goede algemene
en militairwetenschappelijke vorming noodzakelijk was. In het Pruisische leger met zijn homogeen uit adel samengesteld officierscorps had
Scharnhorst een zekere minachting voor algemene en militairweten22
23
24
25

Desmazes, pp. 33-60.
Zie biogram.
Zie biogram.
Zie biogram.
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schappelijke vorming geconstateerd. Dit leidde er toe, dat hij in 1808 via
een Koninklijk Besluit liet bepalen dat iedere Pruisische officier aan een
examen volgens schoolse regels zou worden onderworpen. In dit besluit
werden naast algemene en militairwetenschappelijke kennis ook een
aantal karaktereigenschappen genoemd, die een bruikbaar officier diende
te bezitten. Uit de opsomming van theoretische eisen en karaktereigenschappen bleek de onbesliste strijd tussen wetenschappelijke vorming en
militaire opvoeding. Het besluit opende, als concessie aan de tijdgeest,
voor burgers de mogelijkheid tot het Pruisische officierscorps toe te treden 26 .
Scharnhorst was tegenstander van een afzonderlijke opleiding voor
aanstaande beroepsofficieren, vooral omdat zijns inziens daardoor een op
burgerlijke, patriottische gevoelens gebaseerde militaire opvoeding zou
worden verhinderd. Een andere pleitbezorger voor afschaffing van de cadetteninstituten was de sinds 10 februari 1809 optredende functionaris
bij Binnenlandse Zaken, belast met o.a. onderwijszaken, Wilhelm von
Humboldt 2 7 . Hij zag in de cadetteninstituten instellingen die eenzijdig
militair georiënteerd waren, waar bepaalde algemeen vormende vakken
ontbraken, bijvoorbeeld de klassieke talen, en waar een kastegeest bevorderd werd 28 . Toch zagen Scharnhorst en Von Humboldt geen kans de
cadetteninstituten af te schaffen. De in 1807 geïnstalleerde militaire reorganisatiecommissie, onder voorzitterschap van Scharnhorst, bracht een
memorandum uit, waarin de cadetteninstituten deel gingen uitmaken
van een omvangrijk militair scholings- en vormingssysteem. De opvoedings- en vormingsinstituten zouden in dit systeem in drie categorieën
worden verdeeld:
- instituten bestemd voor jongens van 12 tot 16 jaar; de Kadettenvoranstalten;
- voor de al in dienst zijnde onderofficieren, jonkers en vaandrigs - de
zgn. Portepeefähnriche -, jonge mannen van 16 tot 20 jaar, de latere
Divisions- en Kriegsschulen;
- instituten voor verdere militaire scholing van jonge officieren; de latere applicatie school voor artillerie en genie 1816 en de door Scharnhorst in 1810 opgerichte Kriegsakademie te Berlijn 29 , ontworpen als
een militaire universiteit.
In 1811 bestond alleen nog de Hauptkadettenanstalt;
de Voranstalten te
Culm en Kalisch waren al in 1807 opgeheven en het instituut te Stolp
was naar Potsdam verplaatst. Aan de centrale cadettenschool bestonden
26
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twee afdelingen. De onderste, de tweede afdeling, was bestemd voor 1216 jarigen, die in een vierjarige cursus een algemene vorming kregen,
min of meer overeenkomend met die van de burgerlijke gymnasia, echter
zonder Latijn, literatuur, logica en natuurlijke historie. Deze tweede afdeling had tot taak de cadetten voor te bereiden op het Portepeefahnrichsexamen, dat toegang gaf tot het volgen van de theoretische en praktische opleiding tot officier; derhalve weerspiegelden de vakken in de
tweede afdeling de militaire functie van de cadettenopleiding. De eerste
afdeling leidde een deel van de cadetten gedurende een eenjarige cursus
vaktechnisch op tot officier30.
Na de Napoleontische oorlogen werden de Kadettenvoranstalten
weer
in het leven geroepen. Zo ontstonden Culm (1816-1890), Wahlstatt
(1838), Bensberg (1840) en later Plön en Oranienstein (beide in 1868),
Köslin (1890), Karlsruhe (1892) en tenslotte Naumburg (1900). In 1878
werd de centrale cadettenschool te Berlijn uitgebreid tot Hauptkadettenanstalt Lichterfelde 31 .

с.

Groot-Brittannië

De opleiding tot infanterie- en cavalerieofßcier. Het Royal Military College
te Sandhurst
Nadat in de tweede helft van de achttiende eeuw de professionele opleiding op de RMA te Woolwich voor artillerie- en genieofficieren van de
grond was gekomen, ontstond aan het einde van die eeuw ook bij de Engelse infanterie en cavalerie behoefte aan beter opgeleide officieren.
Vooral voor de officieren van deze wapens die als stafofficier moesten
gaan functioneren, was een betere opleiding zeer wenselijk. Bovendien
lieten de opleiding en kwaliteit van de subalterne officieren bij genoemde
wapens veel te wensen over, zoals bleek tijdens de oorlogen van 17941799 32 . In Groot-Brittannië bestond tot 1871 immers de mogelijkheid het
officiersambt bij deze wapens te kopen ("Purchase system"), zodat de
noodzaak tot het volgen van een officiersopleiding door de aspiranten
nauwelijks werd ingezien.
In 1799 werd te High Wycombe een stafschool geopend op initiatief
van Le Marchant 33 , een Brits cavalerieofficier van Franse afkomst. Op 17
mei 1802 volgde de opening van een Royal Military Cadet College te
Great Marlow, waar 16 "Gentlemen Cadets" hun intrede deden. Spoedig
werd dit instituut bekend onder de naam Royal Military College (RMC).
30
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Het RMC werd belast met de opleiding van de infanterie- en cavalerieofficier van het Britse leger en van de koloniale troepen van de East India
Company. De toelatingsleeftijd was 13-15 jaar, waarbij werd bepaald dat
de cadetten na het bereiken van de 19-jarige leeftijd het RMC dienden te
verlaten. Supervisie over de stafschool te High Wycombe en het RMC te
Great Marlow had de initiatiefnemer van beide projecten, de hiervoor genoemde Le Marchant. Het maximum aantal cadetten werd vastgesteld op
400, verdeeld over vier compagnieën. In 1808 volgde de incorporering van
het RMC in het leger, waarbij de cadetten werden onderworpen aan de
krijgstucht 34 . In 1812 verhuisde het instituut naar zijn nieuwe onderkomen te Sandhurst.

Par. 3: Officiersopleiding tijdens de Restauratie en Julimonarchie (1815-1848)
a.

Frankrijk

De Ecole Spéciale Militaire te Saint-Cyr
Tijdens de Restauratie was de ESM, evenals de Ecole Polytechnique, tijdelijk, tot 1818, opgeheven. Na de heropening in dat jaar herkreeg SaintCyr zijn oude bestemming. Het aantal leerlingen werd nu vastgesteld op
maximaal 300, verdeeld over twee studiejaren. De helft van het aantal
beschikbare plaatsen was bestemd voor leerlingen, afkomstig van het
door Napoleon in 1808 weer als militaire voorbereidingsschool (Prytanée
militaire) in het leven geroepen La Flèche; de andere helft werd vergeven
aan hen die geslaagd waren voor een vergelijkend toelatingsexamen,
waarbij geëxamineerd werd in de vakken Latijn, Frans, reken- en meetkunde, aardrijkskunde en tekenen.
Na het officiersexamen, dat op het einde van de cursus werd afgenomen, konden de twintig best geslaagde kandidaten toelating verkrijgen
tot de Ecole d'Application te Parijs, de staf school van het in 1818 opgerichte Korps van de Generale Staf.
In 1828 vond op Saint-Cyr een leerlingenoproer plaats naar aanleiding
van de bestraffing van een leerling. Dit oproer kon slechts na veel moeite
en na tussenkomst van de minister van oorlog worden beëindigd. De verklaring van dit oproer moet worden gezocht in het feit dat de leerlingen,
in de leeftijd variërend van 16 tot 18 jaar, volgens de Franse wetgeving
van die tijd, nog niet onder de krijgstucht vielen 35 en in feite niet meer
waren dan zich ongedisciplineerd gedragende middelbare scholieren. Ook

34 Smyth, pp. 46-51.
35 Desmazes, pp. 71-80.
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aan de Britse militaire academies en de KMA kwamen dergelijke ongeregeldheden tot in dejaren zestig van de negentiende eeuw voor. Ook daar
bleek dat de jeugdige cadetten zich meer als middelbare scholieren, dan
als militairen gedroegen, ook daar lag de oorzaak in het strenge kostschoolregime van de academies, de jeugdige leeftijd van de cadetten en
het niet vallen onder de krijgstucht.
Tijdens de Juli-monarchie (1830-1848) werden vergelijkende toelatings-, overgangs- en eindexamens afgenomen door examencommissies,
samengesteld uit hoge stafofficieren. De toelatingsleeftijd verhoogde men
tot 18-20 jaar. Met deze maatregel bereikte men dat de leerlingen onder
de krijgstucht vielen en eventuele disciplineproblemen daardoor militair
konden worden aangepakt. De vakken waarin gedoceerd werd, waren de
exacte vakken, statistiek, geschiedenis, aardrijkskunde, tekenen, talen,
recht en de militaire vakken. Na het eindexamen konden de twintig
hoogst gerangschikten, zoals vermeld, opteren voor de generale staf; de
overigen volgden hun bestemming bij de infanterie of de cavalerie.
Degenen die voor het laatste wapen kozen, vervolgden gedurende twee
jaar hun studie op de cavalerieschool te Saumur.
Ook na 1830 werd op Saint-Cyr ontgroend. In deze periode vonden
weer ongeregeldheden plaats, onder andere in 1845 toen de leerlingen
rebelleerden tegen het ontgroeningsverbod dat de schoolleiding had uitgevaardigd. Met moeite kon de schoolcommandant met behulp van het
garnizoen de orde herstellen 36 .
Deze ongeregeldheden hadden soms een politieke, republikeinse achtergrond. Zo nam tijdens de Februari-opstand van 1848 een groot aantal
leerlingen van Saint-Cyr deel aan de omwenteling in Parijs.

De Ecole Polytechnique
De al in de vorige paragraaf gesignaleerde kritische onafhankelijke mentaliteit van de leerlingen van de Ecole Polytechnique, die later onder invloed van Napoleons successen meer pro Napoleon werd, bleek ook tijdens de Restauratie. De republikeinse mentaliteit van veel leerlingen
stond dan ook haaks op het geestelijk klimaat van dat tijdvak. De school
werd in 1816 zelfs tijdelijk opgeheven. Na de heroprichting in 1818 viel
de school weer onder Binnenlandse Zaken; de leiding werd nu toevertrouwd aan een "directeur" in plaats van een generaal; het militair regime en uniform afgeschaft; godsdienstlessen werden in de geest van de
Restauratie met een grotere regelmaat gegeven en waren voor de leerlingen verplicht; liberale docenten werden vervangen door royalistisch gezinden, terwijl religieuze gevoelens, liefde voor en trouw aan de koning
36 Ibid., pp. 82-97.
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werden gestimuleerd. Kortom de school werd getransformeerd tot een
"seminarie voor leken". Een en ander riep bij de leerlingen passieve
weerstand op. Dit leidde er weer toe dat in 1823 de school opnieuw werd
gemilitariseerd. Onder de reactionaire Karel X (1824-1830) werd het karakter van "lekenseminarie" nog meer versterkt, hetgeen de weerstand
deed toenemen 37 .
Tijdens de Juli-revolutie van 1830 stonden de leerlingen dan ook aan
de kant van de revolutionairen en zij verwierven mede daardoor bij het
Parijse volk een groot aanzien 38 .
Bij de revolutionaire gebeurtenissen van 1848 namen de Polytechniciens echter een meer neutrale houding aan. Zij stelden zich letterlijk en
figuurlijk tussen de partijen - het volk en het leger - op 39 .

b.

Pruisen

De mislukte organisatie van 1818 en de onderwijshervorming

van 1844

In 1818 werd het cadettencorps gereorganiseerd, waarbij men het civiele
element in de opvoeding kortstondig versterkte. Een compagnie cadetten,
bestaande uit 75 man, telde nu bovendien vijf burgergouverneurs, belast
met de opvoeding; het docentencorps was nu nagenoeg uitsluitend uit wetenschappelijk gevormde burgers samengesteld. De cadetteninstituten
bleven echter militaire inrichtingen waar cadetten geüniformeerd en bewapend waren. Het nieuwe systeem riep bij de militaire leiding echter
weerstanden op, aangezien deze de onafhankelijke, liberale mentaliteit
van de gouverneurs niet erg kon appreciëren. Als gevolg daarvan besloot
men in 1820 het experiment te beëindigen; de opvoeders, op twee repetitoren per compagnie na, werden ontslagen en vervangen door tweede luitenants van het leger, die slechts één jaar dienst deden en daarna werden
afgelost door nieuwe collega's, zodat de militaire geest onder de cadetten
weer het primaat kreeg 40 .
In 1844 werd het onderwijs aan de cadetteninstellingen in overeenstemming gebracht met het burgerlijk onderwijs gegeven aan de zgn.
Realgymnasia. De Voranstalten verzorgden nu het onderwijs overeenkomend met dat van de eerste vier klassen van dit schooltype; de centrale
cadetteninstelling in Berlijn de twee daaropvolgende. Aan het einde van
zijn opleiding beschikte de cadet over de zgn. Primareife. De hoogste twee
klassen de zgn. Unter- en oberprima, nodig voor het einddiploma Realgymnasium, ontbraken.
37
38
39
40
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c.

Groot-Brittannië

De RMA en het RMC (1815-1854)
Na de vrede met Frankrijk in 1815 werd het Britse leger gereduceerd,
met als gevolg: daling van het aantal cadetten met als dieptepunt 1826.
In dat jaar verbleven slechts 58 cadetten op de RMA, terwijl dit instituut
in 1806 in totaal 248 cadetten had geteld. In 1835 werd de toelatingsleeftijd verhoogd van 14-16 j a a r naar 15-17 jaar; de klassieke talen in ere
hersteld, terwijl geschiedenis, aardrijkskunde en tekenen in het leerprogram werden opgenomen 41 . Evenals op de Franse en - zoals wij zullen
zien - Nederlandse militaire academie kwamen ontgroeningspraktijken
en ordeverstoringen op de RMA in de periode tot 1854 veelvuldig voor. De
oorzaken hiervan waren niet, zoals soms bij de Franse cadetten, gelegen
in politieke achtergronden, maar moeten veeleer gezocht worden in het
gebrek aan sport- en recreatiefaciliteiten 42 .
Evenals op de RMA werd ook op het RMC in de jaren twintig van de negentiende eeuw het aantal cadetten gereduceerd. Zoals gebruikelijk in
tijd van vrede hadden het leger en met deze ook het RMC aan populariteit ingeboet. Er was in de pers veel kritiek op het beheer van het RMC.
Evenals in Nederland ten aanzien van de KMA verschenen ook in de
Britse pers in de periode 1846-1848 kritische, anonieme artikelen over
het RMC. Deze werden dan, eveneens anoniem, beantwoord door "An experienced officer"43.
Tot 1857 werd de cadet na een elementair toelatingsexamen op 13-15
jarige leeftijd voor eenjaar op proef toegelaten tot het RMC. Bleek hij onbruikbaar, dan werd hij weer naar zijn ouders teruggezonden. Het accent
bij de opleiding lag op wiskunde, versterkingskunst en militair landmeten. In deze vakken deed iedere cadet examen. Daarnaast moest hij examen doen in drie keuzevakken, waarbij hij kon kiezen uit: Frans, Duits,
belegeringstaktiek, landschapstekenen, militair tekenen, Latijn, algemene geschiedenis en aardrijkskunde. Frans en Duits, hoewel keuzevakken,
waren tot een bepaalde fase van de studie verplicht. Wanneer een cadet
voor zijn eindexamen slaagde, kreeg hij een aanbeveling voor een benoeming in het leger. Deze aanbeveling was 450 pond waard, aangezien het
systeem waarbij officiersbenoemingen gekocht konden worden nog altijd,
tot 1871, van kracht was. Zonder een opleiding te Sandhurst betaalde een
gegadigde - er waren gewoonlijk 20 gegadigden voor één vacature - het
bovengenoemde bedrag 44 .
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d. België
De Koninklijke Militaire School te Brussel (1834-1848)
In 1834, vier jaar na de feitelijke afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden, kreeg in het inmiddels tot onafhankelijke staat uitgeroepen België
de Franse officier J. Chapelié opdracht een school voor de vorming van officieren van het Belgische leger op te richten. Dat een Fransman die opdracht kreeg, moet men zien tegen de achtergrond van de gespannen
verhouding met Nederland, waarmee weliswaar een wapenstilstand,
maar nog geen vrede was gesloten. Het Franse leger was België tijdens
de Tiendaagse Veldtocht van 1831 te hulp gesneld. Bovendien bleek het
Belgische leger, aangevoerd door veel gelegenheidsbevelhebbers, niet opgewassen tegen de Nederlandse strijdkrachten. De nieuwe staat leunde
voor wat betreft haar defensie, sterk op Frankrijk 45 .
J.J.E. Chapelié (1792-1864), oud-leerling van de Ecole Polytechnique te
Parijs, schreef in het oprichtingsjaar 1834 een toelatingsexamen uit. De
eisen van dat examen waren bijna op het niveau van de Parijse Ecole Polytechnique. Toelating verkregen jonge Belgen van 16-20 jaar, die geslaagd waren voor bovengenoemd examen. In het oprichtingsjaar bedroeg
het aantal toegelatenen 24. In 1838 werd het toelatingsexamen verzwaard; de school telde toen drie cursusjaren. Een streng systeem van
regels en verordeningen gaf de instelling een schools karakter. Het eigen
personeel nam de examens in de exacte vakken en het technisch tekenen
af; de overige vakken werden geëxamineerd door officieren die niet aan
de instelling waren verbonden. In de periode 1834-1863, de periode onder
het bewind van Chapelié, volgden 936 leerlingen de opleiding; slechts 62
faalden. Wellicht moet dit hoge percentage geslaagden worden toegeschreven aan het strenge, schoolse karakter van de opleiding ondersteund door een uitgebreid stelsel van straffen 46 . Een soortgelijk bewind
was ook gebruikelijk aan andere militaire academies in Europa.
Al in 1834 had minister Evain 4 7 een wetsontwerp tot oprichting van
een militaire school ingediend. Hij wilde daarmee de in feite al opgerichte
school een wettelijke basis geven. Op aandringen van Chapelié bezocht
een aantal volksvertegenwoordigers, voorafgaand aan de parlementaire
behandeling, zijn school. Tijdens de behandeling van het ontwerp-Evain
in 1837 bleek dat de volksvertegenwoordigers vrijwel unaniem overtuigd
waren van de noodzaak van deze instelling. Een commissie uit het parlement wenste in meerderheid dat de militaire school de uitgangspunten
van de Ecole Polytechnique, de applicatieschool voor de artillerie en genie

45 Gedenkboek, p. 17 en pp. 19-22; zie ook: De Vos, pp. 29-36.
46 Ibid., pp. 22-24
47 Zie biogram.
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te Metz en de overige Franse militaire scholen in zich zou verenigen. Een
minderheid zag de militaire school als een applicatieschool, die een vervolg zou moeten geven op de theoretische opleiding die voor de aanstaande Belgische officieren aan de universiteiten van dat land zou moeten
plaatsvinden 48 . De KMA in Breda zou overigens tot 1869 moeten wachten
op een wettelijke regeling van haar onderwijs. Ook ten aanzien van het
vooropleidingsniveau van de leerlingen had de inmiddels wettelijk gesanctioneerde KMS een voorsprong op de KMA. Reeds in 1847, wellicht
onder invloed van de vooropleidingseisen die aan toekomstige Pruisische
en Franse beroepsofficieren werden gesteld, werd als basis voor het toelatingsexamen tot de KMS de leerstof voor de humaniora tot aan de poësis,
het voorlaatste jaar van de Grieks-Latijnse gymnasiale opleiding, van het
atheneum te Brussel genomen. Dit niveau kwam ongeveer overeen met
de zgn. Primareife van de Pruisische gymnasia, die in dejaren 1844-1846
als vooropleidingsniveau voor de aanstaande Pruisische officieren was
ingevoerd 49 .

Par. 4: De periode na 1848. De gevolgen van het revolutiejaar 1848, de Krimoorlog (1853-1856) en de FransDuitse oorlog (1870-1871) voor de officiersopleidingen
α.

Frankrijk

De EMS 1848-1875. Onderwijscommissies

en onderwijswetgeving

In de periode na 1848 bleken de leerlingen van de EMS te Saint-Cyr, on
danks een strenge aanpak door de schoolleiding, niet erg gemotiveerd tot
studie en werk. De middelmatigen gaven de toon aan en vooral de leer
lingen bestemd voor de cavalerie bleken slecht gemotiveerd. Een en an
der leidde tot een daling van het intellectuele peil van de opleiding.
Daarom kreeg een in 1860 ingestelde commissie de opdracht voorstellen
te doen tot verbetering. Haar aanbevelingen kwamen neer op een her
structurering van de voorbereidende studies; versobering van de leerstof;
verandering van de examenprocedures en opnieuw verhoging (17-21 jaar)
van de toelatingsleeftijd. Ten aanzien van de voorbereidende studies die
de aspirant-leerlingen moesten volgen, adviseerde de commissie dat de
aspirant in het bezit diende te zijn van het diploma bachelier ès sciences.
Reeds in het begin van de jaren vijftig had men deze eis gesteld, maar
enige jaren later weer laten vallen 5 0 . Dat diploma kwam min of meer
overeen met het diploma van de vroegere vijfjarige HBS-B, thans het di48 Gedenkboek, p. 24.
49 Ibid., p. 26. Zie ook: Demeter, p. 84.
50 Desmazes, pp. 115-116; zie ook: Journal Militaire Officiel, Paris 1853, p. 352.
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ploma VWO met een zgn. "exact vakkenpakket". In 1867 zette men deze
aanbevelingen om in regelgeving, waarbij de bovengenoemde aanbeveling
ten aanzien van het verplichte diploma eveneens werd overgenomen 61 . In
Nederland zou de wetgeving op het KMA- onderwijs, waarbij toelating tot
de academie geschiedde op grond van het bezit van het HBS-diploma,
twee jaar later, in 1869, van kracht worden.
Onder invloed van de nederlaag in de Frans-Duitse oorlog van 18701871 hervormde men de opleiding in 1875. Het als overladen ervaren onderwijsprogramma werd uitgedund; wiskunde verdween van het leerplan
en kreeg zijn plaats op de voortgezette officiersopleidingen, de applicatiescholen 52 . Het karakter van Saint-Cyr verschoof meer in de richting van
een zuiver militaire vakschool. Wellicht stond de hierna beschreven
Pruisische officiersopleiding, die een zuivere vakopleiding was, model
voor deze hervorming.
Ook Groot-Brittannië experimenteerde gedurende een korte tijd na
1870 met een officiersopleiding, die geïnspireerd was door het Pruisische
model. De behoefte de overwinnaar te imiteren is van alle tijden.

De Ecole Polytechnique (1848-1875)
Het min of meer autocratische regime van Napoleon III was niet erg gezien bij de republikeins gezinde leerlingen 53 . Wellicht als gevolg van de
Frans-Duitse oorlog, die onder andere dankzij de discipline, opleiding en
hoge organisatiegraad aan het Pruisische leger de overwinning had gebracht, werd in 1873 de Ecole Polytechnique definitief tot een militaire
school getransformeerd. De leerlingen werden gedurende hun studie geacht onder de wapenen te zijn geroepen. Naast de wetenschappelijke opleiding kreeg de militaire vorming meer nadruk 54 .
Samenvattend kan men stellen dat de Ecole Polytechnique een tweeledige doelstelling heeft: natuurwetenschappelijk/technische én militaire
vorming voor zowel aanstaande beroepsofficieren als burgerlijke functionarissen. Deze vorming vond en vindt plaats in internaatsverband onder
een militair regime.
Het meer civiele en natuurwetenschappelijk/technische karakter van
de opleiding bij de Ecole Polytechnique kan worden verklaard uit haar
reeds hiervoor vermelde tweeledige doelstelling. Daarbij zijn de artillerie
en vooral de genie de militaire wapens, waarbij het natuurwetenschappe51 De reorganisatie der Koninklijke Militaire Academie; in: Vragen van de Dag, Leiden 1867; Journal Militaire Officiel, Paris 1866, p. 44; Le Moniteur Universal.
Journal Officiel de l'Empire Français, 22 februari 1867.
52 Desmazes, p. 121.
53 Truffau, p. 45.
54 Ibid., p. 49.
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lijke en technische aspect een zeer belangrijke rol speelt (de zgn. "wetenschappelijke wapens"). De wetenschappelijke instelling die de leerlingen
van de Ecole Polytechnique moeten bezitten, zal hun (maatschappijkritische houding wellicht hebben bevorderd.
Tot 1848 waren de leerlingen zeer politiek bewust en actief. Hun republikeinse gezindheid keerde zich zowel tegen het Napoleontische keizerrijk als tegen de Restauratie en het autoritaire karakter van het Tweede
Keizerrijk. Deze gezindheid ging soms gepaard met ongeregeldheden op
de school, die enige malen uitliepen op een deelneming aan revoltes in
Parijs.
Vergelijkt men de Ecole Polytechnique met Saint-Cyr, dan valt bij de
laatste instelling het meer militaire karakter op. Dit is niet verwonderlijk, aangezien Saint-Cyr opleidt voor de vechtwapens bij uitstek, de infanterie en de cavalerie, die uitsluitend goed kunnen functioneren bij een
strakke militaire discipline. De leerlingen van Saint-Cyr, meer militair
dan (natuur)wetenschappelijk opgeleid, waren wellicht minder kritisch
en meer volgzaam ingesteld.

b. Pruisen na 1848
Ook in de Duitse landen deed zich het revolutiejaar 1848 gelden. Zo eiste
tijdens de Frankfortse Nationale Vergadering in 1848-1849 - hoogtij voor,
maar tevens afgang van het Duitse liberalisme - de defensiecommissie
van dat parlement de opheffing van alle eenzijdig militaire opvoedingsinstituten 5 5 . Ten behoeve van de hogere militaire opleidingen stelde men
leerstoelen in de krijgswetenschappen aan de diverse universiteiten in
het vooruitzicht 56 . Het door de defensiecommissie voorgestelde wetsontwerp met bovengenoemde inhoud vormde slechts een tijdelijke bedreiging
voor de cadetteninstituten en krijgsscholen; het ontwerp ademde overigens dezelfde liberale geest als de Pruisische legerhervorming van 1808
en de in het volgende hoofdstuk te behandelen onderwijshervorming van
dejaren 1844-1846. Toonaangevende conservatieve, militaire en aristocratische kringen, die in de kroonprins van Pruisen, de latere keizer Wilhelm I een spreekbuis vonden, keerden zich tegen dit wetsontwerp en
wezen het af wegens het verregaande liberale karakter ervan. Met de ondergang van het Frankfortse parlement was ook het lot van zijn defensieontwerpen bezegeld; de bestaande militaire onderwijsinrichtingen bleven
gehandhaafd 57 .

55 Zabel, pp. 164-165; zie ook: Demeter, p. 85.
56 Zabel, pp. 164-165; zie ook: Demeter, p. 85.
57 Demeter, pp. 85-86.
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с.

Groot-Brittannië

In de in deze paragraaf behandelde periode (1848-1877) hebben de belangrijke gebeurtenissen in de Europese geschiedenis, o.a. de Krimoorlog
(1853-1856) en de Frans-Duitse oorlog (1870-1871), hun sporen achtergelaten bij de Britse officiersopleiding. Als uitvloeisel van de nederlaag van
de Britse lichte brigade bij de Slag van Balaklava in de Krimoorlog stelde
men in de jaren 1855, 1856 en 1868 commissies in die advies moesten
uitbrengen ten aanzien van hervormingen bij het militair onderwijs bij de
RMA en het RMC.

De RMA-Woolwich en het RMC-Sandhurst

in de periode 1854-1874

In 1853 was de Krimoorlog uitgebroken. De Britse deelname aan deze
oorlog kreeg vooral bekendheid door de zware nederlaag die de Britse
lichte brigade te Balaklava in oktober 1854 leed 58 . Deze nederlaag vestigde de aandacht op de opleiding van de Britse officier. Daarom belastte
men in 1855 een commissie met het onderzoek naar het onderwijs op
Sandhurst 5 9 . De vraag naar professionalisering van de Britse officier was
groeiende. Voor Woolwich kwam eenjaar later, in 1856, een Royal Commission, die voor dat instituut met voorstellen voor een onderwij sreorganisatie moest komen. Deze laatste commissie maakte te dien einde in het
voorjaar van 1856 een grote reis langs diverse Europese militaire academies, waaronder die in Frankrijk en Pruisen, en publiceerde haar bevindingen in 1857. Deze bevindingen leidden nog datzelfde jaar tot de instelling van een Council of military education. In haar rapport sprak de
commissie haar waardering uit voor het Franse en Pruisische opleidingssysteem. Het Franse systeem van vergelijkende examens bij de toelating
tot de militaire scholen aldaar sprak haar zeer aan, evenals het feit dat
de Franse cadetten pas na een voltooide middelbare opleiding, op een
leeftijd van 17 tot 20 jaar, toegang kregen tot die scholen 60 .
Ook in Pruisen trof de commissie een nauwe relatie aan tussen burgerlijk en militair onderwijs. Ook hier, evenals in Frankrijk, werd de officiersopleiding voorafgegaan door een voltooide algemene opleiding. Zelfs
de centrale cadettenschool te Berlijn, zo merkte de commissie op, verzorgde nagenoeg uitsluitend burgerlijk, algemeen vormend onderwijs.
De eigenlijke militaire opleiding in dat land was in de visie van de
commissie zeer zorgvuldig en compleet. Zij merkte verder op dat de
grondbeginselen van het militair onderwijs sterk werden bepaald door

58 Thomas, pp. 228-260.
59 Malcolm, p. 9.
60 Smyth, pp. 84-86; Malcolm, pp. 82-87.

40

Officiersopleidingen buiten Nederland
het nationale karakter van de bezochte landen: de Fransen met hun vergelijkende examens; de Pruisen mikkend op een goed gemiddelde van
professionele vaardigheden. Zij toonde zich voorstander van het in het
buitenland gevolgde systeem, waarbij pas na een voltooide middelbare
opleiding de cadetten op 17 à 18-jarige leeftijd aan hun militaire opleiding begonnen en bekritiseerde de opleidingen te Woolwich en Sandhurst, waar jongens van 13 à 15 jaar al aan hun militaire opleiding begonnen. Ook laakte zij het Britse systeem dat het met geringe kosten
voor de schatkist officieren voor het leger opleidde. De slechte huisvesting
en het gebrek aan faciliteiten waren haar eveneens een doorn in het oog.
Zij zag daarin de oorzaak van de slechte discipline in die periode 61 . Immers ook na 1854 kwamen aan beide instituten veel wanordelijkheden en
ordeverstoringen voor. Wellicht moesten deze mede worden toegeschreven aan het feit dat jongens in de public school- leeftijd, 14-18 jaar, behalve de schooldiscipline ook nog eens de militaire tucht kregen opgelegd.
Evenals hun collega's, de KMA-cadetten, kregen de Britse cadetten te
maken met een "spionagesysteem". Onderofficieren van Woolwich en
Sandhurst trachtten op allerlei wijzen de cadetten te betrappen op overtredingen en hen te rapporteren. Dit leidde tot "vergelding" van de zijde
van de cadetten, hetgeen soms leidde tot ongeregeldheden 62 .
De op 1 juni 1857 in het leven geroepen Council of Military Education,
belast met het regelen van toelatingsexamens voor het leger en met het
toezicht op het onderwijs aan de RMA en het RMC, adviseerde tot verhoging van de toelatingsleeftijd voor het RMC (16-20 jaar) en de RMA (1720 jaar), tot het afschaffen van een aantal niet-essentiële vakken en tot
het schriftelijk afnemen van het toelatingsexamen voor het RMC door
een instantie onafhankelijk van dat instituut. Deze voorstellen werden
overgenomen. Het schriftelijk examen nieuwe stijl werd voor het eerst in
oktober 1857 te Londen afgenomen. Het aantal afgewezen aspirant-cadetten was relatief hoog. De Council merkte naar aanleiding hiervan op
dat het grote aantal afgewezenen niet alleen te wijten was aan onvoldoende wiskunde-onderwijs op de scholen waar de aspirant-cadetten hun
algemene vorming hadden genoten - vaak waren dit public schools -,
maar ook aan een gebrek aan goed algemeen vormend middelbaar onderwijs bij de kandidaten, hoewel het examen was afgesteld op jongelui
met "zeer middelmatig talent". Voor officieren die rechtstreeks, zonder
een militaire academie te hebben bezocht, het leger binnenstroomden via
de zgn. Direct Commission - de zgn. Purchase officers - stelde zij voor een
cursus in het leven te roepen, die deze officieren militaire vakkennis
moest bijbrengen 63 .
61 Smyth, pp. 86-89; Malcolm, pp. 87-91.
62 Smyth, pp. 90-94.
63 Malcolm, pp. 94-98.
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De moderniseringsvoorstellen van de Council hadden echter slechts een
beperkt succes gezien het feit dat het purchase-system nog altijd bestond,
hetgeen het volgen van de cursus aan het RMC frustreerde. Ook de vergrote behoefte aan officieren in verband met de in 1857 uitgebroken opstand onder de inheemse soldaten van het Brits-Indische leger (de zgn.
Sepoy-opstand) maakte een verlaging van de toelatingseisen noodzakelijk. Temeer daar de Britse public schools er niet in slaagden hun leerlingen adequaat voor te bereiden op de toelatingsexamens voor het RMC
en de RMA. Ook de wens van het Britse parlement de RMA en het RMC
te laten fuseren, doorkruiste de verbeteringspogingen. De fusie werd overigens bestreden door Lord Eustace Cecil, die in de jaren 1866 en 1868 in
het Britse parlement voorstellen zou doen tot onderwijshervorming bij de
RMA en het RMC. Hij vreesde dat een fusie een verlaging van het peil
van de RMA tot gevolg zou hebben, aangezien de laatstgenoemde instelling werkte met vergelijkende toelatingsexamens die in de praktijk bleken te voldoen en het RMC dit systeem niet kende 6 4 . Door de verhoging
van de toelatingsleeftijd (16-20 jaar in plaats van 13-15 jaar), het formaliseren van het toelatingsexamen en het schrappen van niet-essentiële
vakken verdween de "schooljongen" van het RMC en kreeg deze instelling
een professioneler karakter, waardoor zij meer begon te lijken op de militaire academies van het continent 65 .

De Royal Commission van 1868
In 1868 nam het Lagerhuis een voorstel aan tot installatie van een commissie, die de grondslag, het onderwijssysteem en de discipline alsmede
de behandeling van de cadetten bij de RMA en het RMC moest onderzoeken. Nog datzelfde jaar kwam die commissie met de hierboven omschreven taak. In augustus 1869 verscheen haar rapport met o.a. de volgende
aanbevelingen en kritiek. De specialistische kennis en bekwaamheden
van artillerie- en genieofficieren dienden aan hogere eisen te voldoen dan
die van de infanterie en cavalerie; de laatste dienden echter van een zodanig niveau te zijn, dat de infanterie- en cavalerieregimenten goed opgeleide officieren zouden verkrijgen, van wie sommigen, in verband met het
vervullen van een aantal staffuncties, in het bezit dienden te zijn van een
meer dan gemiddelde bekwaamheid. Alle militaire examens dienden bij
voorkeur onder de auspiciën van een directeur-generaal van het militair
onderwijs te worden afgenomen. De commissie vond het niet gewenst dat
de public schools gemachtigd zouden worden certificaten te ver strekken,
die automatisch recht gaven op toelating tot een officiersfunctie bij direc64 Ibid., p. 98.
65 Ibid., p. 99.
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te benoemingen. Voor studenten van Oxford, die geslaagd waren voor
hun propaedeutisch examen en voor studenten afkomstig van andere
universiteiten, die een soortgelijk examen hadden afgelegd, opende men
wel de mogelijkheid een directe aanstelling als officier in het leger te verkrijgen. Ook in Pruisen kregen universiteitsstudenten privileges en vrijstellingen ten aanzien van het volgen van de voor andere categorieën
verplichte officiersopleiding.
Ook het overwicht van het militaire boven het onderwijskundige aspect aan het RMC werd gehekeld, evenals het gebrek aan communicatie
tussen leiding en cadetten. Een ander punt van kritiek was het in hoofdstuk III te behandelen zgn. crammer-systeem, waarvan de commissie een
verklaard tegenstander was. Dat crommer-systeem hield in dat jongelui
op particuliere instituten werden "klaargestoomd" voor de toelatingsexamens aan de RMA en het RMC. De commissie vroeg zich zelfs af of
het RMC, dat in de ogen van sommige regimentscommandanten officieren afleverde, die van minder gehalte waren dan degenen die rechtstreeks afkomstig waren van de public schools, nog wel bestaansrecht
had 6 6 . Eenzelfde geluid zou de Nederlandse kapitein Krantz in 1872 in
Pruisen horen bij zijn bezoek aan de militaire opleidingsinstituten van
dat land. Ook daar bleken vele regimentscommandanten de voorkeur te
geven aan officieren die rechtstreeks van de gymnasia afkomstig waren
boven diegenen, die hun vooropleiding aan de Kadettenanstalten hadden
genoten: de laatsten bleken vaak een beperktere geestelijke horizon te
bezitten dan de eersten 67 .
De commissie ontraadde een fusie van de RMA met het RMC, gezien
het gevaar van verlaging van het wetenschappelijk peil van de artillerieen genieofficiersopleiding bij een samengaan met de infanterie- en cavalerieopleidingen te Sandhurst 68 .

De Cardwell-hervormingen

1868-1874

In 1868 was de liberaal Gladstone premier geworden. In zijn kabinet nam
hij Cardwell 69 als minister van Oorlog op. Deze was voorstander van professionalisering van het Britse ambtenarencorps en ook van hervormingen in het Britse leger. In 1871 schafte hij het achterhaalde Purchasesysteem af.
Cardwell streefde naar een relatief klein, maar goed opgeleid Brits leger. Tijdens het bewind van het liberale kabinet Gladstone brak in juni
66
67
68
69

Smyth, pp. 78-82; Malcolm, pp. 112-118.
Krantz, pp. 40-42.
Smyth, p. 82.
Zie biogram.
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1870 de Frans-Duitse oorlog uit, die zoals bekend eindigde met een snelle
Duitse overwinning, waaraan het Pruisische leger het leeuwendeel had
bijgedragen. Deze Duits-Pruisische overwinning maakte sterke indruk op
zowel Gladstone als Cardwell. Zo schreef in 1870 Gladstone aan
Cardwell, dat de Pruisische officiersopleiding hem de beste leek. Enige
tijd later sprak hij in een vervolgbrief de hoop uit dat Cardwell een zorgvuldige studie zou maken van de Pruisische officiersopleiding. Cardwell
verdedigde daarop in maart 1871 zijn voorstel tot afschaffing van het
zgn. Purchase-system, met het argument dat de afschaffing de professionele kwaliteit van het Britse leger zou vergroten en hij verwees hierbij
naar het Pruisische succes in de Frans-Duitse oorlog, dat hij vooral toeschreef aan de door hem bewonderde professionele opleiding en vorming
van de Pruisische officier70.
Inmiddels was in februari van dat j a a r aan het RMC bij wijze van
proef een nieuwe cursus, gebaseerd op het Pruisische model, van start
gegaan. Honderd nieuw benoemde cadetten volgden een officiersopleiding
van 10 maanden; 72 behaalden in december 1871 de eindstreep. Cardwell
koos in mei 1871 definitief voor het Pruisische systeem. Dit hield in dat
aspirant-officieren na een vergelijkend examen zouden worden benoemd
bij het regiment van hun keuze, om daarna, wanneer zij in de praktijk
voldeden, hun "wetenschappelijke opleiding" te volgen te Sandhurst.
Het RMC zou nu worden beschouwd als een zeef, die ongeschikte kandidaten elimineerde. In februari 1872 begonnen opnieuw 100 cadetten
hun opleiding, 90 van hen slaagden. Op 15 januari 1873 volgde de officiële invoering van het nieuwe systeem. Er zou op Sandhurst driemaal
per jaar een officiersopleiding van start gaan met een cursusduur van 10_
maand. De cursus was, evenals in Pruisen, opgezet als een militaire vakopleiding met de volgende vakken: militaire reglementen, militair recht,
tactiek, militair tekenen en paardrijden. Het eindexamen zou plaatsvinden onder auspiciën van de directeur-generaal van het militaire onderwijs; de onderluitenants, de rang die de aspirant-officieren bekleedden
tijdens hun cursus op Sandhurst, zouden na dat examen onmiddellijk tot
tweede luitenant bevorderd worden.
Het nieuwe systeem bleek echter al spoedig tot mislukking gedoemd.
Hoofdoorzaak was de onwil van de onderluitenants om zich te onderwerpen aan de discipline van het militaire college. Er ontstonden reeds in
april 1873 ongeregeldheden op het RMC, hetgeen tot gevolg had dat in
juli daaropvolgend het Lagerhuis kritiek uitte op het nieuwe systeem.
Twee maanden later kreeg Cardwell te horen dat ook de kroonprins zeer
sterk gekant was tegen het nieuwe systeem, omdat dit stelsel het leger
ontevreden officieren zou opleveren en dat het beter zou zijn de onderlui-

70 Malcolm, pp. 110-112.
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tenants eerst hun opleiding aan het RMC te laten volgen en hen pas
daarna te laten vertrekken naar hun regimenten 71 .
Cardwell stelde zich flexibel ten aanzien van het door hem ingevoerde
systeem op. Hoewel hij de superioriteit van het Pruisische officierscorps
erkende, was hij bereid zich afte vragen of dit systeem wel geëigend was
voor het Britse leger. Hij had met dit systeem geëxperimenteerd, maar
was ook bereid een andere weg in te slaan indien dit achteraf noodzakelijk mocht blijken. Wel had hij sinds zijn aantreden als minister gebruik
gemaakt van de bevindingen van de in 1857 geïnstalleerde Council of Military Education en de in 1868 in het leven geroepen Royal Commission;
hij handhaafde het principe van vergelijkende toelatingsexamens en bleef
voorstander van een professionele officiersopleiding72.
In mei 1874 wijzigde de nieuwe minister van Oorlog Gathorne Hardy
het systeem van officiersopleiding. De opleiding van onderluitenants tot
officier verdween. Daarvoor zou een verplichte opleiding aan het RMC
voor eenieder die infanterie- of cavalerieofficier bij het Britse leger wilde
worden, in de plaats komen. Toelating tot deze opleiding zou geschieden
na een vergelijkend examen, terwijl de opleiding een jaar zou gaan duren.
Gezien het feit dat de cadet van Sandhurst gemiddeld iets ouder, 20 jaar,
zou zijn dan zijn collega te Woolwich, adviseerde een in 1874 geïnstalleerde commissie de cadetten meer als studenten dan als schooljongens te
behandelen. De hiervoor beschreven opleiding met enkele militaire vakken uitgebreid, ging in 1877 van start. De Gentlemen Students die tijdens
het Cardwell-experiment Sandhurst hadden bevolkt, waren vanaf dat
jaar weer vervangen door de vertrouwde Gentlemen Cadets. De periode
na 1874 stond in het teken van consolidatie van de opvattingen van de
Council of Military Education van 1857 en de Royal Commission van
1868 73 .
Ook voor de RMA was de periode vanaf 1870 tot het einde van de eeuw
een tijdvak van consolidatie. In 1875 was gedurende korte tijd opnieuw
sprake van fusie van de RMA met het RMC. Deze fusie, waarvan al in
1833 sprake was geweest, zou pas na de Tweede Wereldoorlog, in 1947,
haar beslag krijgen. De nieuwe instelling, waar nu de cadetten van alle
wapens van het Britse leger gezamenlijk hun opleiding ontvingen, kreeg
de naam van Royal Military Academy
Sandhurst74.
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d. België
De KMS te Brussel (1848-1879)
Nadat in 1847 het toelatingsexamen tot de KMS was verzwaard - het
kennisniveau waarover de aspirant-leerling diende te beschikken, kwam
toen overeen met de leerstof voor de humaniora tot aan de poësis - verhoogde men in 1858 het peil van het toelatingsexamen tot de KMS opnieuw. Ditmaal tot het niveau van het eindexamen van de humaniora,
het eindexamen gymnasium. Dit gebeurde wellicht onder invloed van het
Franse voorbeeld. In dat land was vanaf het begin van de jaren vijftig
van die eeuw het examen bachelier ès sciences basis voor het toelatingsexamen tot de Ecole Polytechnique en de Ecole Speciale Militaire te SaintCyr. Tot 1864 had het accent bij het toelatingsexamen voor de KMS
vooral op exacte vakken gelegen; na dat jaar legden talen, geschiedenis,
aardrijkskunde en tekenen, kortom de humaniora, wat meer gewicht in
de schaal 75 .
Evenals de KMA genoot de KMS onder leiding van Chapelié aanzien
in binnen- en buitenland. Zij stond model voor diverse Belgische onderwijsinstellingen, zoals colleges en kweekscholen, en leidde, evenals de
KMA, incidenteel ook buitenlandse officieren op 76 .
Luitenant-generaal G. Nerenburger 77 (1804-1868), geboren in Amsterdam en opgeleid te Saint-Cyr, volgde in 1863 Chapelié op. Al vóór dat
j a a r was hij aan de KMS verbonden als docent en lid van de commissie
belast met het toelatingsexamen. Nerenburger continueerde het beleid
van zijn voorganger. Opnieuw werden de toelatingseisen verscherpt en
werd het leerprogramma verzwaard. Gezien het hoge schoolgeld, BF
1.650,— per jaar, een bedrag dat overeenkwam met de jaarwedde van een
onderluitenant, was de school eigenlijk alleen toegankelijk voor kapitaalkrachtigen.
Evenals in Nederland en Groot-Brittannië bemoeide ook de Belgische
publieke opinie zich met de militaire school. Al in 1851-1852 betwijfelde
een gemengde commissie, bestaande uit parlementariërs en officieren het
nut van een school met uitsluitend militaire doeleinden. Zestien van de
achttien leden van deze commissie bepleitten een fusie met de Mijnbouw
school te Luik of de School van Bruggen en Wegen te Gent. De militaire
ingenieur H.A. Brialmont 78 , de latere liberale volksvertegenwoordiger,
verdedigde echter het voortbestaan van de KMS. Ook het onderwijsprogramma aan de KMS en de noodzaak van een hoog opgevoerd peil bij het
wiskunde-onderwijs aldaar waren, evenals later in Nederland en Enge75
76
77
78
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land, in de discussie betrokken. Er kwam kritiek op het te theoretische
karakter van de opleiding. Deze zou meer op de militaire praktijk moeten
worden afgestemd. Ook in Nederland kreeg de KMA in die tijd dergelijke
kritiek te horen.
In 1866 verschenen in het door Belgische officieren geredigeerde tijdschrift La Sentinelle Belge kritische artikelen over het onderwijs aan de
KMS. Hierin werd betoogd dat het in 1838 bij de wet vastgestelde programma slechts gedeeltelijk werd gevolgd: dat het geschiedenis-onderwijs
tekort zou schieten en dat over de mineralogie en geologie zo'n nonsens
zou worden verkondigd, dat zelfs een zeer middelmatige leerling van de
Mijnbouwschool te Luik er zich voor zou schamen 79 .
De opvolger van Nerenburger, directeur der studiën J.B. Liagre 8 0
(1869-1879), verdedigde tegenover de inspecteur-generaal van de artillerie met succes de wiskundige opleiding ten behoeve van de aanstaande
genieofficieren. De inspecteur-generaal had het onderwijs in deze vakken
zodanig willen inkrimpen dat de artillerie- en genieofficieren binnen twee
in plaats van drie jaren hun opleiding aan de KMS zouden kunnen voltooien 81 . In Nederland zou de discussie - meer of minder wiskunde-onderwijs voor aanstaande artillerieofficieren - in het begin van de jaren
tachtig gevoerd worden.
De commandanten van de KMS in de periode 1863-1879 waren allen
wetenschappelijk gevormde officieren, die vooral op wiskundig terrein
hun sporen hadden verdiend. Nerenburger en Liagre waren zelfs lid van
de Academie des Sciences de Belgique. Zij hadden geheel volgens de principes van Chapelié het hoge wetenschappelijke gehalte van het onderwijs
aan de KMS gehandhaafd en uitgebreid 82 .
Evenals in Nederland ten aanzien van de KMA werd in België van militaire zijde veel kritiek uitgeoefend op de opvoeding en discipline van de
leerling van de KMS. Ook hier hoorde men de klacht dat de KMS weliswaar "geleerden" voortbracht, maar dat de oud-leerlingen als officier onvoldoende gevormd waren. In Nederland was deze klacht reeds in de militaire vaktijdschriften van dejaren veertig van de vorige eeuw te lezen.
Ook de KMS kende ontgroeningen en duels, zoals deze aan de militaire
scholen van Nederland, Frankrijk en Engeland plaatsvonden. De ontgroeningspraktijken aan de KMS liepen soms uit op excessen, die dan de
Belgische dagbladen haalden.
Een vergelijking van de KMS te Brussel met de KMA en de militaire
academies in Frankrijk en Groot-Brittannië laat zien dat de KMS in haar
opzet van de studie, de behandeling van de cadetten en het sociale leven
79
80
81
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van die cadetten niet bepaald afweek van de hiervoor genoemde academies.
Ook hier was een streven toelatingseisen te verzwaren en het onderwijspeil, met name het peil van het wiskundig onderwijs, zo hoog mogelijk op te voeren. De Belgische publieke opinie, parlement en vakpers leverden, zoals hiervoor reeds vermeld, vanaf de jaren vijftig kritiek op het
onderwijs aan de KMS. Ook in Nederland en Groot-Brittannië was in die
periode soortgelijke kritiek te horen.

Samenvatting en conclusies
In de zeventiende eeuw ontstonden zowel in Frankrijk als in het hertogdom Pruisen opleidingsinstituten die bestemd waren om adellijke jongelui zowel een algemene als militaire vorming te geven, teneinde hen voor
te bereiden op het officiersberoep. In Frankrijk bestond in deze eeuw gedurende korte tijd de zgn. Academie Royale (1636-1642). Het hertogdom
Pruisen opende in 1653 te Kolberg een zgn. Ritterakademie.
In de achttiende eeuw, de periode 1700-1789, kwamen zowel in
Frankrijk, Pruisen, Groot-Brittannië, de Oostenrijkse Nederlanden, als,
zoals wij nog zullen zien, in de Republiek der Verenigde Nederlanden
professionele officiersopleidingen met een min of meer permanent karakter van de grond. Er ontstond toen een tweetal soorten opleidingen.
Enerzijds, vooral in Frankrijk en Pruisen, maar ook in de Oostenrijkse
Nederlanden, opleidingsscholen voor de kinderen en wezen van de adel,
die op deze scholen vooral algemene vorming ontvingen, maar ook werden voorbereid op een functie in het leger of bij een andere tak van de
overheidsdienst; anderzijds opleidingsscholen voor aanstaande officieren
bij de technische, de zgn. "wetenschappelijke wapens", de artillerie en genie, die in tegenstelling tot de infanterie en vooral de cavalerie in meerderheid niet van adellijke afkomst waren.
De "wetenschappelijke wapens" hadden de invloed van de militairtechnologische ontwikkelingen vanaf de zestiende eeuw ondergaan en
daarom diende het officierscorps van deze wapens een adequate wetenschappelijk/technische scholing te bezitten. In Engeland kwam reeds in
1741 de eerste permanente officiersopleiding ten behoeve van deze wapens tot stand. Nederland en Frankrijk zouden in 1789 en 1794 Engelands voorbeeld volgen.
De wapens infanterie en cavalerie volgden het voorbeeld van de "wetenschappelijke wapens" pas aan het begin van de negentiende eeuw. Het
Royal Military College dateerde van 1802; de Ecole Speciale Militaire te
Saint-Cyr van 1803. In Pruisen bestonden echter al in het begin van de
achttiende eeuw opleidingsscholen voor de lage adel, die omstreeks het
midden van die eeuw zouden uitgroeien tot de Kadettenanstalten van het
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Pruisische cadettencorps, die in eerste instantie de functie hadden het
Pruisische leger van infanterieofficieren te voorzien.
Na de Napoleontische oorlogen krijgen alle in dit hoofdstuk behandelde landen militaire academies of voorbereidingsscholen (in Pruisen: Kadettenanstalten)
voor de officiersopleidingen aan deze academies, die
soms voor alle wapens, soms alleen voor de combinatie artillerie/genie of
infanterie/cavalerie officiersopleidingen verzorgen. Deze academies hadden het karakter van militaire internaten. De cadetten waren - in tegenstelling tot de beginperiode van sommige opleidingen voor de "wetenschappelijke wapens" - verplicht gekazerneerd en onder de krijgstucht
gesteld.
De toelatingseisen voor deze academies werden gedurende de negentiende eeuw gestadig verhoogd. Omstreeks het midden van die eeuw
verwachtte men van aanstaande cadetten een opleidingsniveau dat ongeveer overeenkwam met dat van het eindexamen middelbaar onderwijs.
Vooral de officiersopleidingen in Frankrijk en Pruisen stonden bekend
om hun hoge vooropleidingseisen en zij waren voor andere landen, zoals
Engeland, België, maar ook voor Nederland een voorbeeld. In Pruisen
eiste men vanaf 1844 de zgn. Primareife van zijn officierskandidaten.
Deze Primareife hield in dat men toegelaten was tot de een na laatste
klas van het gymnasium, de zgn. Unterprima.
In Frankrijk diende men vanaf 1853 in het bezit te zijn van het baccalauréat, het diploma van een lycée, wilde men toegelaten worden tot de
vergelijkende examens voor een plaats op de Ecole Polytechnique of
Saint-Cyr. Britse en Nederlandse officieren bestudeerden in eerstgenoemde landen de officiersopleidingen. Vooral na de Frans-Duitse oorlog,
die de superioriteit van het Pruisische leger had aangetoond, werd de
Pruisische officiersopleiding toonaangevend. Vele landen, waaronder Engeland, namen het Pruisische opleidingssysteem tot voorbeeld.
In het ons omringende buitenland zien wij - evenals in Nederland omstreeks het midden van de negentiende eeuw discussies over het gewenste vooropleidingsniveau van de (aspirant-)officieren. Dat leidde tot
het instellen van parlementaire en regeringscommissies die zich bezighielden met die materie. Bij de discussie in Nederland speelde vooral een
rol dat een wettelijk geregeld middelbaar onderwijs - de basis voor de
toegang tot de officiersopleiding - ontbrak.
De in de Inleiding weergegeven these van Fischer en Lundgreen gaat in
grote lijnen voor het buitenland op. Overal zag men tot diep in de achttiende eeuw dat de aanstaande officier zijn beroep in de praktijk moest
leren. Pas omstreeks het midden van die eeuw ontstonden de eerste militaire opleidingsscholen die pas later een toelatingsexamen zouden gaan
eisen.
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Voorbereidingsscholen voor de opleidingsscholen van officieren ontstonden in Pruisen in de tweede helft van de achttiende eeuw (de zgn. Kadettenvoranstalten) en in Frankrijk in 1762 {La Flèche).
De visie die Van Doorne heeft ontwikkeld over de professionalisering
van de officier, vooral zijn visie op het internaat, zien wij in het buitenland bevestigd. Die opleidingsscholen voor officieren die een opleiding gaven/geven in internaatsverband, kweekten een militaire elite, die afkomstig was uit de bovenlagen van de maatschappij, de zgn. hogere standen.
Ook Teitlers visie op het professionaliseringsproces van een officierscorps blijkt voor het buitenland in de negentiende eeuw op te gaan. Omstreeks het midden van die eeuw was er sprake van een gestandaardiseerde vakkennis - verworven aan de officiersopleidingen - bij de officieren die over een corpsbesef beschikten en die hun diensten aan de staat
aanboden.
Of de Fischer/Lundgreen-these en de visies van Van Doorn en Teitler
ook voor Nederland opgaan, zal hierna aan de orde komen.
Het sociale leven van de cadetten op deze academies, die qua leeftijd
min of meer overeenkwamen met studenten, vertoonde dezelfde trekken
als dat van de studenten. Ontgroeningspraktijken die soms op excessen
uitliepen en revoltes die vaak een reactie waren op het strenge militaire
regime, kwamen herhaaldelijk voor. Merkwaardig is echter dat in de literatuur nauwelijks tot geen melding wordt gemaakt van dergelijke praktijken bij de Pruisische officiersopleidingen; wellicht was het Pruisische
gevoel voor orde en gezag hieraan debet.
Het streven naar verhoging van de toelatingseisen en het niveau van
onderwijs aan de militaire academies kan wellicht worden verklaard uit
enerzijds de noodzaak om ook in het officiersberoep de technische en wetenschappelijke ontwikkelingen bij te houden en anderzijds uit het geweldige prestige dat de snel ontwikkelende wetenschap in de negentiende
eeuw genoot bij de liberale burgerij, die in de hierboven behandelde landen in de loop van die eeuw hoe langer hoe meer de politieke toon aangaf.
Deze liberale burgerij, vaak universitair geschoold, ging in de tweede
helft van die eeuw de sleutelposities bezetten. Ook de legers van deze
landen werden in de loop van de negentiende eeuw hoe langer hoe meer
geleid door officieren, die in de meerderheid uit die burgerij afkomstig
waren. Toch zou het van oorsprong aristocratisch-conservatieve karakter
van het officiersberoep tot op heden zijn invloed blijven uitoefenen op de
militaire professie.
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HOOFDSTUK II
DE KONINKLIJK MILITAIRE ACADEMIE EN HAAR
VOORGANGERS TOT 1866

In dit hoofdstuk zal, naast een inleidende paragraaf over het militair onderwijs in Nederland tot aan de opening van de KMA in 1828, vooral de
geschiedenis van dat instituut in de periode 1828-1852 de meeste aandacht krijgen. In dat tijdvak vielen de beginjaren (1828-1830), de tijdelijke onderbreking van de lessen (1830-1836) in verband met de militaire
interventie in de Zuidelijke Nederlanden, de tijdelijke opleiding van de
genie- en waterstaatscadetten aan het marine-instituut te Medemblik
(1832-1836) en de periode Seelig-Delprat (1836-1852).
Na deze laatste periode onderging het systeem van opvoeding en onderwijs tot aan de gebeurtenissen van de late herfst van 1866 geen wezenlijke veranderingen.

Par. 1: Militair onderwijs in Nederland tot 1828
a. Militair

onderwijs

in de Republiek

inde 17e en 18e eeuw

Het ontstaan van de Republiek der Verenigde Provinciën kan worden beschouwd als een defensief verbond van de in opstand gekomen gewesten.
Dit verbond van de zich als soeverein gedragende gewesten kreeg militair
gestalte in de Unie van Utrecht van 1579. Zij bevatte bepalingen over de
gemeenschappelijke strijd tegen de vijand. Die samenwerking op defensiegebied leidde tot de vorming van het Staatse leger. Dit leger bestond
grotendeels uit troepen die in het omringende buitenland waren gerecruteerd 1 . Deze, hoofdzakelijk infanterie- en cavalerie-eenheden, stonden onder leiding van officieren die hun métier, zoals te doen gebruikelijk, vooral in de praktijk hadden geleerd.
Hoewel deze praktische opleiding tot officier tot aan het begin van de
negentiende eeuw, zeker in de Republiek, het overheersend model was,
vinden we toch reeds vanaf het begin van de zeventiende eeuw de eerste
aanzetten tot een theoretische opleiding voor het officiersberoep. Aan de
hogescholen van de Republiek, de latere universiteiten, bestond voor belangstellenden, onder wie officieren, de mogelijkheid onderwijs te volgen
in vakken die van groot belang waren voor het militair bedrijf: wiskunde,
1

Zie voor buitenlandse troepen in het Staatse leger de dissertatie van H. Amersfoort, Koning en Kanton. De Nederlandse staat en het einde van de Zwitserse krijgsdienst hier te lande 1814-1829, 's-Gravenhage, p. 1-3.
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landmeten en vestingbouw. Zo kende de Hogeschool te Leiden vanaf het
begin van de zeventiende eeuw een leergang voor vestingbouwers. Het
initiatief daartoe was uitgegaan van de Brugse vluchteling Simon Stevin,
die sedert 1593 was aangesteld tot ingenieur en kwartiermeester van het
Staatse leger. Daarvóór was hij de leermeester in de wiskunde van Maurits geweest 2 . Ook de Hogeschool te Utrecht verzorgde vanaf 1659 onderwijs in de vestingbouw 3 . Aan de in 1585 opgerichte Friese Hogeschool te
Franeker werd eveneens onderwijs gegeven aan toekomstige landmeters,
ingenieurs en vestingbouwers, van wie de meest bekende Menno van
Coehoorn is geweest 4 .
Aan de in rangorde lager geklasseerde Illustere scholen - deze instellingen van hoger onderwijs bezaten niet het ius promovendi en leidden in
het algemeen studenten op voor de beginfase van het wetenschappelijk
onderwijs - bestonden eveneens opleidingen voor vestingbouw en de daarbij behorende hulpwetenschap, de wiskunde. Vooral de Illustere scholen
die gevestigd waren in een garnizoensstad, zoals die van 's-Hertogenbosch, Maastricht en Deventer, hadden deze opleidingen in hun studieaanbod.
Nijmegen, dat in de periode 1655-1678 een eigen Hogeschool bezat,
ondernam in 1744 een overigens mislukte poging tot oprichting van een
wijsgerige hogeschool, waar ook onderwijs in wiskunde en vestingbouw
zou worden gegeven. Aan de in 1630 ontstane Illustere school van Deventer, die tot 1878 haar bestaan zou rekken, doceerde aan het einde van de
zeventiende eeuw de uit Frankrijk afkomstige hugenoot Simon Tyssot de
Patot wiskunde en vestingbouw. Op grond van een uit 1689 daterende
publikatie over vestingbouw kreeg hij het jaar daarop een benoeming tot
buitengewoon hoogleraar in de wiskunde. Tien jaar later werd zijn benoeming omgezet in een ordinariaat 5 .

Militaire ingenieurs in de Republiek
De "militaire revolutie" van de zestiende en zeventiende eeuw hield in
dat de voorheen ongeorganiseerde krijgsbenden gestructureerd werden:
wapenspecialisatie vond plaats. Binnen de landstrijdkrachten werden de
wapens infanterie (voetvolk) en cavalerie (ruiterij) georganiseerd. Er ontstond een zeer uitgebreide en verfijnde hiërarchie van functionarissen
2

3
4
5

52

F.A. Hoefer, Mededelingen omtrent het onderwijs in de versterkingskunst aan onze
hooge en illustere scholen; in: Bijdragen voor de Vaderlandsche Geschiedenis en
Oudheidkunde, zesde reeks, zevende deel, 's-Gravenhage 1966, p. 206 e.v. (hierna:
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Ibid., pp. 225-228.
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geplaatst in onderlinge gezagsverhoudingen met nauwkeurig omschreven
bevoegdheden 6 . Er kwam, het is al eerder opgemerkt, een scherp onderscheid tussen de gedrilde manschappen en de veelal van adellijke afkomst zijnde officieren. Aanvankelijk vielen de technici van het leger, de
artilleristen en de genisten, buiten de militaire organisatie: men beschouwde de aard van hun werkzaamheden eerder als ambachtelijk dan
als militair. De formaties van de hiervoor genoemde ambachtslieden/technici en artilleristen hadden dan ook geen militaire status en genoten derhalve minder aanzien en bezoldiging in het leger 7 . De "echte" krijgslieden
waren de infanterist en de cavalerist!
Werkzaamheden voor het leger van technische aard, zoals het ontwerpen van vestingen en veldversterkingen, het slaan van bruggen, het aanleggen van loopgraven, het leggen van mijnen, het installeren van batterijen en vestingwerken werden aan particulieren uitbesteed. Personeel
voor deze geniewerkzaamheden werd voor een bepaalde periode ingehuurd. Voor het artilleristisch bedrijf beschikte men over een kleine vaste
kern van kanonniers en vuurwerkmakers.
Aan het einde van de zeventiende eeuw bracht men deze technici, kanonniers en vuurmakers echter onder in afzonderlijke en zelfstandige
technische korpsen, die een permanent onderdeel van het leger gingen
vormen. Zo ontstond bij het Staatse leger in 1672 de eerste compagnie
mineurs (militairen belast met het ondermijnen en opblazen van vestingwerken). In 1677 volgde het korps pontonniers (bruggenbouwers),
terwijl in datzelfde jaar tevens de eerste compagnieën artillerie in dat leger verschenen. Vanaf 1695 vormden de vestingbouwers het korps Nederlandse militaire ingenieurs; de artillerie werd in de loop van de achttiende eeuw uitgebreid van zes compagnieën tot een regiment van vier bataljons à vijf compagnieën in 1792 8 . Het hiervoor genoemde korps Nederlandse militaire ingenieurs bestond uit enkele tientallen officieren en had
tot taak het ontwerpen en inspecteren van vesting-, belegerings- en inundatiewerken. Tevens was het korps belast met de leiding bij bouw- en
verstellingswerkzaamheden aan voornoemde werken. Evenals de artilleristen namen ook de mineurs en sappeurs (loopgravenbouwers) in aantal
toe. In 1748 ontstond een regiment mineurs en sappeurs in het Staatse
leger. Het regiment met een kolonel aan het hoofd telde toen vier compagnieën à 150 man.
In 1792 bedroeg de sterkte van de technische wapens, artillerie en genie, ongeveer 240 officieren en 3.000 minderen. Deze wapens lagen over
een groot aantal garnizoensplaatsen in de Verenigde Provinciën verspreid. Het verschil met de traditionele wapens, de infanterie en de cava6
7
8

H. Lintsen, Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en macht, 's-Gravenhage 1980 (dissertatie) (hierna: Lintsen).
Lintsen, pp. 28-29.
Ibid., pp. 30-31.
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lene, was gelegen in de geoefendheid en de scholing van het personeel.
Bij de technische wapens, de artillerie en de genie (vestingbouwers, pontonniers, mineurs, sappeurs), werden reeds in een vroeg stadium initiatieven ontplooid om te komen tot een formele wetenschappelijke en technische opleiding. Opvallend was overigens de geringe ambitie van officieren van de traditionele wapens om bij de artillerie en genie functies te
vervullen 9 . Een deel van de officieren bij de mineurs en sappeurs werd
overigens gerecruteerd uit het korps militaire ingenieurs 10 .

Oprichting van artilleriescholen tijdens de nadagen van de Republiek
In 1735 had de pas benoemde chef van het korps artillerie, kolonel S. van
Glabbeecq 11 , als eerste een serieuze poging ondernomen om de autoriteiten te bewegen tot het oprichten van krijgsscholen. Naar aanleiding van
een inspectiereis langs de diverse garnizoenen van zijn wapen klaagde hij
in zijn aan de Raad van State toegezonden inspectieverslag hevig over de
onbekwaamheid en de onkunde van een groot aantal officieren van zijn
wapen en hij wenste dat, in navolging van andere landen, één of meer
scholen zouden worden opgericht waar het artilleriepersoneel zowel theoretisch als praktisch onderwijs kon gemeten. De Raad van State nam
weliswaar om financiële redenen zijn voorstel niet over 12 , maar Van
Glabbeecq wist wel gedaan te krijgen dat de aspirant-officier bij de artillerie pas na het afleggen van een examen tot onderluitenant bij dat wapen kon worden aangesteld 13 .
Een halve eeuw later, in 1785, werd een ontwerp tot reorganisatie van
de artillerie, afkomstig van de chef van dat wapen, kolonel W. du Pont,
door de Staten-Generaal goedgekeurd. De reorganisatie resulteerde in
een uitbreiding van het korps artillerie tot vier bataljons, elk met vijf
compagnieën 14 . Door deze uitbreiding had men meer aspirant-artillerieofficieren nodig, die niet onmiddellijk voorhanden waren; men moest zich
derhalve tevreden stellen met artillerie-officieren afkomstig uit de kanonniersrangen. Du Ponts opvolger in 1788, kolonel Bartholomé Paravicini
de Capelli had reeds in 1785 en 1786 een drietal memories, die voorstellen ter verbetering van het artilleriekorps bevatten, ingediend. Als uit9
10

11
12
13

14
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vloeisel hiervan diende Paravicini binnen een jaar na zijn ambtsaanvaarding, op 22 december 1788, een ontwerp tot oprichting van artilleriescholen in, zoals door Van Glabbeecq reeds in 1735 bepleit. Op 9 november
1789 verleenden de Staten-Generaal de gelden voor de al in het voorjaar
van 1789 opgerichte scholen. Aanvankelijk had Paravicini een artillerieschool per bataljon willen oprichten. Hij moest echter genoegen nemen
met drie scholen, namelijk in Breda, Zutphen en Den Haag 1 5 . Van de drie
artilleriescholen is die van Zutphen de bekendste gebleven. Die bekendheid moet worden toegeschreven aan de persoonlijkheid en de verdiensten van Johan Hendrik Voet 16 (1758-1832), directeur van de Zutphense
school.

Jan Hendrik Voet, 1758-1832, "de vader van het Nederlandse militaire onderwijs".

15
16

Janssen, pp. 100-102.
Zie biogram.
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Voet zou ook na de opheffing van de artilleriescholen zijn stempel blijven
drukken op het militair onderwijs in achtereenvolgens de Bataafse Repu
bliek, het Koninkrijk Holland en het Koninkrijk der Nederlanden tot aan
de oprichting van de KMA in 1828.

De artillerieschool te Zutphen

(1789-1806)

De artillerieschool te Zutphen begon per 20 april 1789 h a a r onderwijs.
Als leerlingen werden toegelaten jongens met een minimumleeftijd van
13 jaar; zonen van officieren genoten de voorkeur. De aspirant-leerlingen
moesten bedreven zijn in lezen, schrijven en rekenen, terwijl zij tevens
dienden te beschikken over een vlug verstand, gezond oordeel, aanleg,
lust en ijver tot de studie. Deze relatief geringe toelatingseisen voor wat
betreft het kennis- en vaardighedenniveau, is te verklaren uit het gebrek
aan goed secundair onderwijs in die tijd. Pas de wet op het middelbaar
onderwijs van 1863 zou hierin definitief verandering brengen 1 7 .
De cursusduur bedroeg drie j a a r volgens een leerplan dat oorspronke
lijk was ontworpen door J.P. Diatz van Vivano, directeur van de artille
rieschool te Den Haag. In februari was dit leerplan door U. Huguenin, di
recteur van de artillerieschool te Breda, Diatz van Vivano en Voet verbe
terd en goedgekeurd door hun chef B.E. Paravicini de Capelli. De leerstof
was verdeeld over zes semesters, waarbij in de eerste twee semesters de
wiskundige basis werd gelegd, gevolgd door twee semesters natuurkunde
en mechanica, waarna de cursus werd afgesloten met artillerie, verster
kingskunst en vestingbouw gebaseerd op de kennis opgedaan in de voor
afgaande vier semesters.
Het eindexamen omvatte een onderzoek naar de theoretische en prak
tische vakkennis van de aanstaande officieren. De eindexamencommissie
bestond uit Diatz van Vivano, twee leden van de Raad van State en de
chef van de artillerie 1 8 . Van de kwaliteit van het onder wijs aan de artil
leriescholen mag men zich geen overdreven voorstelling maken; het droeg
een vrij elementair k a r a k t e r 1 9 en kon zeker niet wedijveren met het on
derwijs aan de Hoge scholen, zoals Voet dat in 1800 signaleerde. Immers
studenten aan de Hogescholen waren gemiddeld ouder bij het begin van
hun studie en hadden zich, behalve in het Latijn, ook nog in andere vak
ken bekwaamd op de diverse Latijnse scholen, die het voorbereidend on
20
derwijs ten behoeve van die Hogescholen verzorgden .

17
1Θ

19
20
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In de herfst van 1794 moest de school in verband met de Franse militaire
activiteiten tijdelijk sluiten, maar in oktober 1795 werd de school, nu onder het Bataafse bewind, heropend met wederom Voet als directeur 21 .
September 1800 werd aan de Zutphense school een klas ten behoeve
van het onderwijs aan toekomstige genieofficieren geopend 22 . Zoals reeds
eerder werd aangetoond lagen de opleidingen van de technische wapens
artillerie en genie qua "wetenschappelijke bagage" niet ver uit elkaar.
Zowel artilleristen als genisten hadden voor de uitoefening van hun métier een gedegen natuurwetenschappelijke ondergrond nodig. Die kon aan
de Zutphense artillerieschool, getuige het hierboven vermelde studieprogram, heel wel worden gelegd.
Ten aanzien van het wiskunde-onderwijs aan de artilleriescholen,
waaronder die van Zutphen, kan worden opgemerkt dat de in 1803 aangestelde chef van de artillerie, kolonel J.C. Paravicini de Capelli, hierop
kritiek uitoefende. Zijns inziens was dit wiskunde-onderwijs te uitgebreid
en te weinig toegespitst op de artillerie en genie 23 . Zoals wij hierna nog
zullen zien, zou de kritiek op het (te) uitgebreide wiskunde-onderwijs gedurende de gehele negentiende eeuw een regelmatig terugkerend verschijnsel blijken te zijn.
Naast de Zutphense artillerieschool, die tot mei 1806 in functie bleef,
waren in 1789, zoals reeds vermeld, ook de Bredase en Haagse artillerieschool van start gegaan.
De Bredase school moest in verband met de oorlogssituatie in westelijk
Brabant in februari 1793 haar poorten sluiten; de leerlingen van die
school gingen over naar de Zutphense en Haagse school. December 1795
werd de school in Breda echter heropend. De artillerieschool in Den Haag
kon haar onderwijs, ondanks oorlogsomstandigheden en politieke veranderingen, ongestoord voortzetten. Gedurende een korte tijd, 1795-1796,
was zij gevestigd in Delft24.
In de loop van 1795 werd tenslotte ook in Groningen een artillerieschool opgericht, die echter evenals die van Den Haag en Breda, op 1 oktober 1805 haar poorten moest sluiten 25 .

21
22
23
24
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Ibid., pp. 128-129.
Kuypers III, p. 143. Zie ook: Janssen, pp. 151-159.
Janssen, p. 175.
Ibid., p. 118 en pp. 129-131.
Ibid., p. 129 en p. 188.
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Ь. Militaire

scholen in Nederland

tot 1828

De Koninklijke Artillerie- en Genieschool te Amersfoort (1806-1809)
Januari 1804 diende de Secretaris van Staat voor de Zaken van Oorlog 26 ,
de toenmalige benaming van minister van Oorlog, bij het Staatsbewind
een voorstel in tot opheffing van de bestaande artilleriescholen. Daarvoor
in de plaats zou een algemene militaire kweekschool opgericht worden,
bestemd voor de artillerie, genie en waterstaat. Daarenboven dienden
nog vier in omvang beperkte bataljonsscholen voor de praktische oplei
ding te worden geformeerd. De nieuwe school zou dan een voldoende aan
tal bekwame en bruikbare officieren kunnen opleveren, terwijl een en
ander een besparing van f 9.000,— per jaar zou betekenen.
De opheffing van de vier artilleriescholen werd gemotiveerd door erop
te wijzen dat deze niet meer aan hun doel zouden hebben beantwoord en
bovendien een te grote aanslag op 's lands schatkist vormden. Dat voor
stel leidde tot een besluit, inhoudende de ontbinding van de artillerie
scholen en de oprichting van een "algemeen theoretische en praktische
militaire school" te Amersfoort. Tot directeur van de nieuwe school werd
de inmiddels tot luitenant-kolonel bevorderde J.H. Voet benoemd 2 7 .
De eisen waaraan de "élèves" voortaan moesten voldoen, waren: een
leeftijd tussen 13 en 18 j a a r bij het begin van de vierjarige cursus; het
Nederlands en Frans machtig zijn en in staat "de wiskundige en militaire
wetenschappen met succes te kunnen beoefenen" 28 . Een toelatingsexamen werd nog niet vereist. Bij een overigens mislukte poging in augustus
1808 aspirant-leerlingen te onderwerpen aan een dergelijk examen,
daalde onmiddellijk het aantal aanmeldingen 29 .
De vierjarige cursus was als volgt verdeeld: de eerste twee jaren werden besteed aan de wiskundige grondslag; het derde jaar stond in het teken van natuurkunde en mechanica, terwijl het laatste jaar bestemd was
voor de toepassing van het geleerde op de artillerie, vestingbouw en aanval en verdediging van plaatsen. Een vergelijking met het lesprogramma
van Zutphen laat zien dat beide programma's veel overeenkomst vertoonden, zij het dat het programma van Amersfoort over vier jaar was verdeeld in plaats van over drie jaar. Beide scholen leidden op tot officier bij
de artillerie en genie. De Amersfoortse school was het resultaat van een
concentratie van opleidingen en kan daarom worden gezien als een uitbreiding en verplaatsing van de Zutphense school.

26
27
28
29
58

Ibid., pp. 177-178.
Ibid., pp. 182-184 en p. 174.
J.H. Kesman, Eerste vervolg op het Recueil van den Zakenlijken Inhoud van alle
sedert den jare 1795 gestelde Orders van den Lande de armée over het algemeen betreffend, 's- Gravenhage 1806, pp. 235-256.
Janssen, pp. 206-208.

De Koninklijke Militaire Academie en haar voorgangers tot 1866
Op 1 oktober 1806 startten de lessen met 42 leerlingen, van wie 30 tot
het wapen van de artillerie behoorden en 12 tot dat van de genie. De leerlingen waren, evenals die van de voormalige artilleriescholen, bij particulieren ingekwartierd 30 .
De kwaliteit van het onderwijs schijnt voor die tijd redelijk hoog te zijn
geweest. Een rapport uit 1807, uitgebracht naar aanleiding van een inspectiebezoek, getuigt daarvan. De rapporteur, kolonel J.M. Demarçay 31 ,
voormalig commandant van de Ecole d'Application te Metz en op dat
moment bevelhebber van de gecombineerde artillerie en genie van het
Hollandse leger, meldde aangenaam verrast te zijn dat Voet de school op
een goed peil had gebracht, hoewel de school naar zijn mening nog ver beneden de Ecole Polytechnique en de applicatieschool te Metz stond 32 .
In 1808 bepaalde Lodewijk Napoleon, sinds juni 1806 koning van Holland, dat aan de Amersfoortse school het officiersexamen in het openbaar
diende te worden afgelegd. Het zou worden afgenomen door een gemengde burgerlijk-militaire commissie, bestaande uit de hoogleraren wiskunde
J.H. van Swinden, J.F. van Beeck Calkoen en J. Pierson Tholen, respectievelijk hoogleraar te Amsterdam, Utrecht en Franeker, en de generaalsmajoor C.R.Th. Krayenhoff en G.A. Martuschewitz, inspecteurs-generaal
van het verenigd wapen der artillerie en genie.
Ook uit een door deze commissie uitgebracht rapport bleek de goede
kwaliteit van het onderwijs en de voortreffelijke eigenschappen waarmee
was Voet begiftigd. De koning kon zich vinden in de conclusies van dat
rapport en beloonde Voet door hem te benoemen tot ridder van de pas ingestelde Orde van de Unie en hem te bevorderen tot kolonel 33 .

De Koninklijke Militaire School te Honselersdijk

(1807-1809)

In een decreet van 17 september 1806 tot regeling van de organisatie der
landmacht bepaalde Lodewijk Napoleon dat naast de Amersfoortse school
nog een andere militaire school zou worden opgericht; de laatste naar het
voorbeeld van de in 1803 opgerichte Ecole Speciale Militaire te Fontainebleau, die in 1808 naar Saint-Cyr zou worden verplaatst. De nieuw op te
richten school, bestemd voor de opleiding van officieren van de infanterie
30
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en cavalerie, zou worden gevestigd op het kasteel "Honselaarsdijk" bij
Poeldijk. Reeds op 1 mei 1807 ging de school van start 3 4 .
In het reglement van de nieuwe school vindt men de grondtrekken van
de reglementen die voor de latere militaire scholen, waaronder de KMA,
zouden worden vastgesteld: afschaffing van de cadettenopleidingen bij de
verschillende korpsen; de leeftijd van toelating wordt op 14-18 j a a r ge
bracht. Een vijfde deel van de cadetten, die in internaatsverband werden
gehuisvest, zou op kosten van het rijk worden onderhouden; de overigen
dienden per j a a r f 600,- te betalen; een bedrag dat overigens nog in de
tweede helft van de twintigste eeuw als bijdrage van de ouders van KMAcadetten werd gevraagd.
Het maximum aantal cadetten zou tweehonderd bedragen, maar er
zijn er nooit meer dan ruim honderd daadwerkelijk aanwezig geweest.
Het doel van de school was: het vormen van officieren voor de infanterie
en cavalerie. De cursusduur zou twee j a a r gaan bedragen, waarin de ca
detten zowel in de wiskunde en overige wetenschappen - geschiedenis,
aardrijkskunde en talen - als in militaire vakken, met name exercitie, on
derricht zouden krijgen 3 5 .
Evenals bij de artilleriescholen werd in de herfst van 1808 ook op het
onderwijs aan deze school kritiek uitgeoefend door de gouverneur van de
school, maarschalk Philip Julius baron van Zuylen van Nijevelt. Evenals
destijds Paravicini de Capelli vond ook hij dat het onderwijs in de weten
schappelijke vakken te uitgebreid was en dat naar een eenvoudiger me
thode moest worden toegewerkt. Vooral ten aanzien van de wiskunde
constateerde hij dat dit vak te weinig was afgestemd op de toekomstige
loopbaan.
Gezien het ontbreken van een deugdelijk en gestandaardiseerd mid
delbaar onderwijs hadden de meeste, nog zeer jeugdige, leerlingen een te
gebrekkige vooropleiding om het wiskunde-onderwijs, zeker wanneer dat
een abstract karakter droeg, met vrucht te volgen.
De commandant van de school, kolonel Onno Zwier van Sandick,
stelde zelfs in een verslag, uitgebracht op 1 mei 1808, dat het peil van de
opleiding aan de Ecole Spéciale Militaire onbereikbaar zou blijven 36 .

De Koninklijke Militaire School te 's-Gravenhage

(1809-1810)

Bij decreet van maart 1807 bepaalde Lodewijk Napoleon de fusie van de
scholen te Amersfoort en te Honselaarsdijk. Feitelijk geschiedde dit pas
in november 1809.

34 Lammerts, p. 374; Janssen, pp. 209-214.
35 Almanak KMA 1830, pp. 42-43.
36 Janssen, pp. 223-224.
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Het aantal leerlingen, die overigens allen op de school zelf werden gehuisvest, werd vastgesteld op 100, waarvan 25 op rijkskosten en de overigen op eigen kosten. De nieuwe school zou drie klassen gaan tellen: de
eerste klas ten behoeve van de waterstaat met een geplande cursusduur
van zes jaar; de tweede klas bestemd voor de artillerie en de genie met
een vierjarige cursus; de derde klas voor de infanterie en cavalerie met
een cursusduur van twee jaar.
De lessen op deze school begonnen op 20 november 1809. Tot Eerste
commandant werd kolonel Voet benoemd; tot Tweede commandant kolonel O.Z. van Sandick, de voormalige commandant en directeur der studiën aan de school te Honselersdijk; beiden werden in november 1809 tot
generaal-majoor bevorderd 37 .
De gezamenlijke opleiding van cadetten van artillerie, genie, waterstaat, infanterie en cavalerie zou de eenheid onder de officieren en het
wederzijds respect moeten bevorderen. De Bredase hoogleraar J.H. van
Bolhuis trok in 1841 in een artikel ten aanzien van de Haagse school dan
ook de vergelijking met een universiteit. Hij merkte op dat tussen de diverse wetenschappen "een intern èn onmisbaar verband" bestond en dat
derhalve onderwijs aan universiteiten de voorkeur verdiende boven dat
aan de afzonderlijke hogescholen. Een gezamenlijke opleiding van officieren aan één instelling van militair onderwijs, de Koninklijke Militaire
School te 's-Gravenhage, had daarom zijn voorkeur 38 .
Voet, gewend aan goed gemotiveerde leerlingen met een meer wetenschappelijke mentaliteit, ergerde zich aan de slechte studiementaliteit
van de leerlingen afkomstig van de school van Honselersdijk. Hij schreef
dit toe aan de daar bestaande didactische methode, die hierin bestond dat
de stof veel te omslachtig werd behandeld en de leerlingen veel te veel
kregen gedicteerd. Zijn kritiek verwoordde hij in een aantal berichten,
die hij in de eerste helft van 1810 aan de minister van Oorlog deed toekomen 39 .
In verband met de inlijving van het Koninkrijk Holland bij Frankrijk
werd de school in de herfst van 1810 opgeheven. Voet begeleidde de afwikkeling en werd in januari 1811 voor korte tijd commandant van een
regimentsartillerieschool te Dowaai in het voormalige Waals-Vlaanderen,
toen Département du Nord. In de vroege lente van 1811 keerde hij terug
naar "ons land" en vestigde zich in Zutphen in afwachting van betere tijden^.
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De Artillerie- en Genieschool te Delft (1814-1828)
In december 1813 aanvaardde Willem Frederik als Soeverein Vorst het
bestuur over Nederland. In het begin van 1814 besloot men een officiersopleiding voor het snel uit de grond gestampte leger van de nieuwe staat
in het leven te roepen.
De voorkeur van de twee belangrijkste plannenmakers, generaal-majoor J.H. Voet en luitenant-generaal C.R.T. Krayenhoff41, ging uit naar
de oprichting van een militaire school te Amersfoort. Willem Frederik besloot echter, zonder nader overleg met de plannenmakers, de school in
Delft te vestigen. Behalve ten aanzien van de vestigingsplaats week hij
ook af ten aanzien van het leerlingenbestand van de nieuw op te richten
school. In tegenstelling tot Voets bedoelingen wilde hij de school ook toegankelijk maken voor cadetten van infanterie en cavalerie. In zijn besluit
van 24 februari 1814 werd Delft als vestigingsplaats aangewezen voor de
Artillerie- en Genieschool, die aan honderd leerlingen van alle wapens
van het leger en van de waterstaat onderwijs zou gaan geven. In totaal
zouden zestig cadetten voor de artillerie, genie en de waterstaat en veertig voor de cavalerie en infanterie in opleiding worden genomen. De personeelsformatie was echter berekend op slechts vijftig leerlingen. De
school werd gehuisvest in een voormalig huis van de Fundatie van Renswoude, gelegen aan de Oude Delft 95 4 2 .
In september 1814 begon het onderwijs. Voet maakte als directeur van
de nieuwe school uiteraard gebruik van zijn grote ervaring met het militaire onderwijs. Hij was in de periode 1806-1810 ervan overtuigd geraakt
dat de Nederlander weliswaar bereid was kosten te maken voor de opleiding van zijn kinderen, maar er weinig voor voelde hen in gekazerneerd
verband een opleiding te geven; een overtuiging die later in de jaren
1878-1890 ook door de militaire onderwijsman Van Dam van Isselt 43 zou
worden gedeeld. Bovendien was bij Voet in die jaren de gedachte post
gaan vatten, dat de toekomstige artillerieofficier en de aanstaande militaire en civiele ingenieur in alle stilte moesten kunnen studeren en dat
derhalve een opleiding in internaatsverband voor deze aspirant-officieren
minder geschikt was. In zijn concept voor de nieuwe school was hij dan
ook uitgegaan van een systeem van inkwartiering bij particulieren, zoals
dat ook bij de Zutphense en Amersfoortse scholen het geval was geweest;
evenals in de beginfase van de Royal Military Academy te Woolwich en de
Ecole Polytechnique te Parijs. Als onderwijsbijdrage van de ouders achtte
Voet f 6 0 , - per jaar voldoende 44 .
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Gezien de verschrikkingen van de Napoleontische tijd vreesde Voet dat er
bij de Nederlandse bevolking weinig belangstelling voor een militaire
loopbaan zou zijn; daarom wilde hij de toegang tot de school niet extra
moeilijk maken door het instellen van een toelatingsexamen. Het leerplan en definitieve regelingen voor het onderwijs en de school wilde hij
pas na een aanloopperiode invoeren 45 . Voets veronderstelling dat de animo voor de school gering zou zijn, werd gelogenstraft. Reeds voor het einde van 1814 telde de school 93 leerlingen, nagenoeg het maximum aantal
toe te laten cadetten.
Een van de eerste problemen waarmee Voet werd geconfronteerd, was
het niveauverschil onder de cadetten. Aangezien in het Besluit van 24 februari 1814 geen toelatingsexamen was opgenomen, bleken diverse leerlingen over een te gering opleidingspeil te beschikken. Gevolg hiervan
was dat sommige leerlingen onaangepast gedrag vertoonden, hetgeen
leidde tot hun verwijdering van de school46.
¿. Invoering van een toelatingsexamen
In mei 1817 werd onder invloed van de ervaringen die Voet met de leerlingen had opgedaan en de grote belangstelling voor het onderwijs aan de
Delftse school, aan de koning voorgesteld om in het vervolg toelatingsexamens afte nemen. Deze keurde dit voorstel op 13 juni 1817 goed met
als gevolg dat op 1 april 1818 voor de eerste keer deze examens werden
afgenomen in Antwerpen en Delft. De aspirant-cadetten deden examen
in: schrijven in het Nederlands en Frans, rekenen en geschiedenis. Kandidaten met enige kennis van het Hoogduits, algebra en meetkunde werden bij voorrang geplaatst.
Uit de verslaggeving van Voet is op te maken dat de invoering van het
toelatingsexamen een grote vooruitgang betekende. Cadetten met onvoldoende intellectuele capaciteiten konden zodoende worden geweerd en
zijns inziens was vanaf toen het gehalte van de nieuw aangenomen cadetten goed.
De voorbereiding voor het toelatingsexamen vond vaak plaats op particuliere kostscholen. Vooral het instituut C.J. de Jong, dat in Arnhem
gevestigd was, genoot een goede reputatie 4 7 . De voorbereiding op deze
particuliere scholen zou tot in de jaren zestig van die eeuw plaatsvinden;
daarna nam de HBS die taak grotendeels over.
ii. Het conflict Voet - De Gelder
Onder de docenten die Voet voor zijn school in 1814 had aangetrokken,
bevond zich Jacob de Gelder 48 , een bekwaam wiskundige, die reeds in
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1810 op de nominatie had gestaan voor de functie van hoogleraar in de
wiskunde aan de Haagse Koninklijke Militaire School. De Gelder, die een
lastig karakter had, kwam na enige jaren echter in conflict met Voet. De
conflictstof lag in de opvattingen die beide heren ten aanzien van het
wiskunde-onderwijs huldigden. Voet was van mening dat behoorlijk onderwijs in de wiskunde weliswaar noodzakelijk was, maar dat ook aan de
toepassing van dat vak in de praktijk de nodige aandacht moest worden
besteed. Zijn verwijt aan De Gelder was dat deze met zijn wiskunde-onderwijs te diepgaand en te theoretisch zou zijn; een verwijt dat ook al in
1803 aan de artilleriescholen en opnieuw, in 1808, aan de Koninklijke Militaire School te Honselersdijk was gemaakt en dat in latere jaren ook ten
aanzien van het wiskunde-onderwijs aan de KMS te Brussel en de KMA
te Breda zou worden gemaakt.

Jacob de Gelder, 1765-1848
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Het conflict bereikte zijn hoogtepunt toen De Gelder op 14 november
1818 zonder medeweten van zijn directeur een omvangrijke memorie aan
de koning toezond, waarin hij de gang van zaken op de school hekelde.
Hij beschuldigde Voet van te weinig aandacht voor de organisatie en het
leerplan van de school. De diverse regelingen voor het instituut zouden
onvoldoende op elkaar zijn afgestemd, waardoor een chaotische sfeer op
de school zou heersen. Bovendien was De Gelder van mening dat er te
weinig tijd aan wiskunde werd besteed en dat dit vak een diepergaande
bestudering verdiende. Derhalve zou de opleidingsduur op zes jaren moeten worden gebracht en diende de opleiding bij de korpsen te verdwijnen.
De Gelder toonde zich in zijn memorie, in tegenstelling tot Voet, een verklaard voorstander van een officiersopleiding in internaatsverband. Het
bestaande systeem van inkwartiering achtte hij ondeugdelijk; dit systeem
gaf naar zijn mening slechts aanleiding tot misstanden, omdat hierbij te
weinig controle op de cadetten werd uitgeoefend.
Uiteraard was Voet zeer verbolgen over de actie buiten hem om van De
Gelder, die daarop door hem werd geschorst. In een omvangrijk verweerschrift legde Voet verantwoording af over zijn beleid gedurende de vele
jaren die hij al bij het militair onderwijs had doorgebracht. Hij legde er
de nadruk op dat hij zich steeds had laten leiden door de belangen van
het leger en dat hij, voor zover dit mogelijk was, had getracht in te spelen
op de Nederlandse volksaard, die nu eenmaal afkerig zou zijn van dwang.
Voor de suggesties van De Gelder bleek Voet uiteraard weinig te voelen^.
De koning hakte de knoop door en bij Koninklijk Besluit van 31 mei
1819 onthief hij De Gelder eervol van zijn functie en benoemde hem op 28
juni 1819 tot buitengewoon hoogleraar in de wiskunde te Leiden. In 1824
werd die benoeming omgezet in een gewoon hoogleraarschap, een functie
die hij tot zijn emeritaat in 1840 zou bekleden 50 .
Ui. Van Artillerie- en Genieschool naar Koninklijke Militaire Academie
In het hierboven genoemde besluit van 31 mei 1819 had Willem I tevens
de installatie bevolen van een speciale studiecommissie die een nieuw
leerplan voor de Artillerie- en Genieschool zou moeten opstellen. Het
voorzitterschap van die commissie viel toe aan Voet. Op 2 december 1820
diende de commissie bij de Commissaris van Oorlog, A.C.J.G. d'Aubremé 51 , een ontwerp studieplan in dat o.a. voorzag in een continuering van
het inkwartieringssysteem, aangezien de commissie er stilzwijgend van
was uitgegaan dat de opleiding in Delft zou blijven; in een stad waar het
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nauwelijks mogelijk was panden te verwerven die de mogelijkheid boden
voor een school waaraan een internaat was verbonden 52 .
Bij D'Aubremé kreeg dit studieplan geen gunstig onthaal, aangezien
ook hij gekant was tegen het systeem van inkwartiering, dat zijns inziens
naast financiële nadelen voor minder draagkrachtige ouders ook minder
ruimte liet tot controle op het gedrag van de leerlingen. Hij zag slechts
één oplossing: de officiersopleiding diende in internaatsverband te geschieden, waardoor een strengere levenswijze van de leerlingen met meer
controle op hun gedrag mogelijk zou worden. Hij wees erop dat de aanstaande officieren, eenmaal officier geworden, geconfronteerd werden met
strenge militaire verhoudingen en dat een opleiding in internaatsverband
hen aan die verhoudingen zou kunnen doen wennen 53 .
Als gevolg van de reactie van D'Aubremé werd in december 1822 een
nieuwe commissie geïnstalleerd, nu onder voorzitterschap van luitenantgeneraal J.V. de Constant Rebecque 54 . Andere leden waren o.a. de artilleriegeneraals generaal-majoor CA. Gunkel 55 , de latere eerste gouverneur
van de KMA, en Y. Huguenin, de oud-directeur van de artillerieschool te
Breda in de periode 1789-1793. Secretaris van de commissie werd de door
De Constant Rebecque voorgedragen kapitein Ch. Nepveu 56 . Eind mei
1823 bracht de commissie haar Ontwerp van een algemeen plan van militaire opvoeding en onderwijs in het Koningrijk der Nederlanden uit. In dit
plan werd voorgesteld de Artillerie- en Genieschool te Delft op te heffen
en daarvoor in de plaats een nieuw instituut in het leven te roepen, waarin voortaan de opleiding van officieren voor alle wapens van het leger in
internaatsverband zou gaan plaatsvinden. Ook aspirant-marineofficieren
en toekomstige ingenieurs van de waterstaat zouden hun opleiding aan
dit nieuwe instituut moeten gaan volgen, dat de naam Koninklijke Militaire Akademie zou moeten krijgen. De academie zou worden gevestigd in
het kasteel van de Oranjes te Breda. Deze stad was bovendien centraal
gelegen in het toenmalige koninkrijk. Dat had o.a. als voordeel dat bij
oorlogsgevaar het onderwijs aan de "jongelieden uit de hoogste standen"
niet onmiddellijk hoefde te staken 57 , iets wat overigens in 1830 wel degelijk zou gebeuren. Hoewel de koning aanvankelijk bezwaren maakte tegen de huisvesting van het nieuwe instituut in het kasteel van Breda - hij
had het al bestemd voor de huisvesting van de Hoge Raad en er zou nog
een omvangrijke verbouwing nodig zijn ter huisvesting van de beoogde
280 cadetten - bleef de commissie bij haar standpunt ten aanzien van de
locatie. Een en ander werd de koning medio augustus 1824 meegedeeld.
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Na enige ambtelijke vertraging volgde op 29 mei 1826 het Koninklijk Besluit, waarbij o.a. werd bepaald dat deze instelling in het kasteel van
Breda zou worden gehuisvest.
Na enige verdere vertraging, veroorzaakt door de verbouwingen van
het kasteel, kon de voorgenomen reorganisatie van het militair onderwijs
plaatsvinden in de herfst van 1828.
De Artillerie- en Genieschool staakte volgens plan haar onderwijs medio juli 1828. De inmiddels 70-jarige Voet beëindigde hiermee zijn militaire carrière, die in het teken had gestaan van het militair onderwijs.
Hij kon dan ook terecht aanspraak maken op de eretitel "vader van het
militaire onderwijs".
De functie van gouverneur van de nieuw op te richten KMA viel toe
aan de luitenant-generaal van de artillerie, de reeds eerder genoemde
CA. Gunkel. Op instigatie van het enige civiele lid van de Commissie van
Inspectie over het Militair Onderwijs, de Utrechtse hoogleraar in de wisen natuurkunde J.F.L. Schröder 58 , was nog voor het einde van 1827 besloten ten behoeve van de adelborsten van de marine een apart instituut
te Medemblik te openen, hetgeen op 28 augustus 1829 daadwerkelijk geschiedde 59 . Bovengenoemde commissie was door koning Willem I bij KB
van 29 mei 1826 naar Pruisisch voorbeeld in het leven geroepen. De Constant Rebecque werd als blijk van waardering voor zijn werkzaamheden
tot voorzitter benoemd en de reeds hiervoor genoemde kapitein Chr. Nepveu tot secretaris 60 . Ook Gunkel maakte van deze commissie deel uit 61 .

Par. 2: De periode 1828-1852
a. Het begin

(1828-1830)

De openingsrede van prof. dr. J. Bosscha
Op 24 november 1828 vond de plechtige opening van de Koninklijke Militaire Akademie (KMA) in tegenwoordigheid van prins Frederik, de jongere broer van de latere koning Willem II, plaats. De openingsrede Over
den aard en omvang van het wetenschappelijk onderwijs voor den krijgsstand werd uitgesproken in de Grote Kerk van Breda door de pas benoemde hoogleraar aan de KMA dr. J. Bosscha 62 .
Bosscha was in 1817 in Utrecht gepromoveerd tot doctor in de letteren
en was zijn carrière begonnen als leraar klassieke talen aan de Latijnse
scholen van Amsterdam en Den Haag. Zijn leeropdracht omvatte o.a. het
56
59
60
61
62

Zie biogram.
Janssen, pp. 345-348, pp. 344-345.
Ibid., p. 340.
Ibid., p. 340.
Zie biogram.
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onderwijs in de Nederlandse taal en letterkunde en de geschiedenis. In
zijn rede 6 3 ging hij uitvoerig in op het doel van de KMA en de verwachtingen die men van dat instituut mocht koesteren.
Na een korte schets van de ontwikkeling van het militair onderwijs in
Europa ging hij in op het ontstaan van artillerie- en geniescholen in dat
werelddeel vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw. Hierbij besteedde hij bijzondere aandacht aan het ontstaan van de Nederlandse artillerie- en geniescholen en hun opvolgers. Hij trachtte aan te tonen dat
de term "academie" terecht was gebruikt als naam voor het opleidingsinstituut. Als argumenten voerde hij aan dat een academie:
- een door de overheid erkende en geprivilegieerde instelling zou zijn;
- alle aspecten van menselijke kennis op een zo hoog mogelijk niveau
diende te onderwijzen; en
- personen bevoegd kon verklaren voor functies waarbij kennis van een
aantal van die wetenschappen noodzakelijk was.

Dr. Johannes Bosscha, 1797-1874

63 Inwijdingsrede.
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Hij tekende daarbij aan dat een militaire academie in zoverre bijzonder
was, dat alleen de vorst bepaalde wie de officiersfunctie mocht uitoefenen
en dat het voor militaire academies onmogelijk was alle wetenschappen
te onderwijzen. Dit laatste in tegenstelling tot de universiteiten die deze
pretentie wel hadden. Bosscha maakte ook de vergelijking met academies
voor beeldende kunsten die opleidden voor alle vormen van kunstbeoefening. Zo zou een militaire academie een opleiding voor alle vormen van
de krijgskunst moeten geven. Hij ging in op de in Duitsland geopperde
vraag of het wenselijk zou zijn aanstaande officieren op te leiden aan een
universiteit. Hij meende deze vraag ontkennend te moeten beantwoorden. Als argumenten voerde hij daarvoor aan, dat:
- toekomstige officieren niet met de mentaliteit van de universiteitsstudenten dienden te worden geconfronteerd. Zeer waarschijnlijk was die
mentaliteit in de ogen van Bosscha te liberaal en te vrijgevochten. De
conservatief Bosscha zal daarbij waarschijnlijk ook gedacht hebben
aan de onrust die aan de Duitse universiteiten rondom 1820 had geheerst en waarbij het Duitse studentenprotest - gebundeld in de Burschenschaften - progressief-liberaal en nationalistisch van aard was
geweest;
- de wetenschappen die zowel voor studenten als aanstaande officieren
bruikbaar zouden zijn, toch voor beide groepen een verschillende behandeling vereisten, te meer daar de "militaire wetenschappen" een
eigen ontwikkeling hadden doorgemaakt en hun specifieke eisen stelden.
Op grond van bovenstaande argumenten vond hij een afzonderlijke beoefening van die wetenschappen, een afzonderlijk hoger onderwijs voor
aanstaande officieren noodzakelijk. Vervolgens wierp hij de vraag op
welke wetenschappen het meest bijdroegen aan de krijgskunst. Zijns inziens steunde die kunst op toepassing van wis- en natuurkunde. De toegenomen omvang en mobiliteit van de legers en hun logistieke ondersteuning dwongen immers tot calculatie. Aanvankelijk geschiedde dat vooral
bij de technische wapens, later ook bij de infanterie en cavalerie. Al deze
wapens stelden hun specifieke eisen. Het militaire onderwijs - zowel theoretisch als praktisch - diende daarom aan de nieuw opgerichte KMA te
geschieden. Deze had van de staat het monopolie gekregen officieren op
te leiden voor alle wapens op een zo hoog mogelijk niveau. Bovendien was
zij bevoegd die officieren door middel van een officiersexamen te kwalificeren.
Wel bracht de aard van de opleiding - voorbereiding op het militaire leven - met zich mee dat aan deze academie een strenge tucht zou moeten
heersen, maar zelfstandige en vrije studie, zo kenmerkend voor universiteiten, zou niet ontbreken. Bosscha bracht echter wel een restrictie aan:
die vrije zelfstandige studie zou alleen gelden voor de afgestudeerde ca69
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detten van artillerie en genie die, nadat zij tot officier waren bevorderd,
nog enige tijd een applicatiecursus dienden te volgen ter voltooiing van
hun opleiding.
Het unieke van de KMA was volgens hem daarin gelegen, dat zij de
eerste militaire academie in Europa was waar alle militaire vakken ten
behoeve van alle wapens van het leger werden gedoceerd. Als zodanig zou
zij tot "een voorbeeld voor Europa" kunnen dienen.
De vraag of een wetenschappelijke opleiding voor de officier nodig en
wenselijk was, beantwoordde hij positief. Hij beriep zich daarbij op het
verleden en verwees naar militairen als Caesar en Maurits die hun succes mede te danken zouden hebben aan hun "wetenschappelijke" achtergrond.
Ook trachtte hij de vraag te beantwoorden welke wetenschappen voor
de officier het meest relevant waren. Ten aanzien van de militaire wetenschappen die hij zag als militaire toepassingen van de wis- en natuurkunde meende Bosscha dat die door alle cadetten bestudeerd diende te
worden. Als zodanig noemde hij fortificatie, artillerie- en "pontonnierswetenschappen". Waar het de civiele wetenschappen betrof, meende hij een
speciale plaats te moeten inruimen voor wiskunde en geschiedenis. De
wiskunde "gewent den geest om van juiste berekeningen vaste uitkomsten te verwachten" en zou de officier in de strijd die nodige "vastheid en
volharding" geven. Bovendien zou die wetenschap "de grondslag van alle
militaire kundigheden" vormen al vergde zij veel en ingespannen studie.
Hij verwees daarbij naar Scharnhorst en Maurits die beiden veel belang
hadden gehecht aan wiskunde als grondslag voor militaire kennis.
Naast wiskunde zou ook de geschiedenis voor de officier hoogst nuttig
zijn. Het geschiedenisonderwijs aan de KMA diende te beginnen met algemene, politieke geschiedenis en zou daarna worden toegespitst op de
krijgsgeschiedenis. De laatste zou vanaf de Oudheid worden behandeld
en uit de krijgsgeschiedenis kon de toekomstige bevelhebber lering trekken. Tenslotte beval hij de cadetten ook de beoefening van de taal- en letterkunde aan. Als mannen van beschaving dienden zij zich in woord en
geschrift te kunnen uitdrukken. Hij hield hen Frederik de Grote voor, die
met Voltaire verkeerde en van deze lof oogstte voor zijn literaire arbeid.
Ook Von Kleist, de Duitse dichter-officier, werd door hem genoemd. Bosscha wenste de cadetten echter vooral karaktervastheid toe. Zij konden
die tonen door hun opleiding aan de KMA tot een goed einde te brengen,
waarbij het isolement en de strenge tucht bij uitstek geschikt zouden zijn
"om ligchaam en ziel te versterken" en de geest vatbaar te maken voor
"de beschouwing van zoo veel belangrijks".
Het docentencorps, zowel het civiele als militaire, riep hij op tot een
doelmatig onderwijs met als doel "uitbreiding der wetenschap, en daarmee de roem onzer Akademie". Zich tenslotte nogmaals richtend tot de
cadetten, wekte hij hen op tot prestaties:
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"De eenvormigheid uwer kleeding zal het beeld zijn van de gelijkheid, die er onder и
bestaan zal. Verdienste alleen zal hier onderscheidinggeven"^.

Het reglement voor de Koninklijke Militaire Akademie (1827) als grond
slag voor opvoeding en onderwijs aan de KMA
Bij KB van 27 november 1827 no. 159 was het Reglement voor de KMA
vastgesteld. Dit reglement vormde de grondslag voor opvoeding en onder
wijs aan de KMA. Het was ingedeeld in hoofdstukken die uitvoerig ingin
gen op het doel, de organisatie van het onderwijs en het docentencorps zowel militair als civiel - van de KMA. Daarnaast waren er hoofdstukken
in dit 371 artikelen tellende reglement die bepalingen bevatten ten aan
zien van het toezicht op de cadetten, inclusief de eventueel op te leggen
straffen; het door hen af te leggen toelatingsexamen en het openbaar afte
leggen officiersexamen na vier jaar; vakanties; overgang van het ene wa
pen naar het andere en eventuele verwijdering van cadetten.
Het meest uitgebreid waren de regelingen over het te geven onderwijs
(104 artikelen) 6 5 en het docentencorps 6 6 (65 artikelen). Gezien het feit
dat het reglement kon worden beschouwd als de grondslag voor het te ge
ven onderwijs en dat naar dit reglement zeer vaak werd verwezen bij me
ningsverschillen over de invulling van dat onderwijs is het wenselijk wat
nader op de inhoud ervan in te gaan.
Artikel 1 vermeldde als doel van de KMA: het opleiden van jonge lie
den tot officieren voor de diverse wapens bij de landmacht en tot beamb
ten van de waterstaat. Opmerkelijk is dat het reglement niet de officieren
bestemd voor de dienst in de koloniën noemde.
Het aantal cadetten was gefixeerd op een maximum van 308. Dezen
moesten ingezetenen zijn en minimaal veertien en maximaal achttien
jaar oud zijn bij hun toelating. Vóór hun toelating dienden zij een examen
af te leggen dat de volgende vakken omvatte: schrijven, de beheersing
van de grammatica van het Nederlands en Frans, rekenen, algebra,
meetkunde en de beginselen van geschiedenis en aardrijkskunde 67 .
De 308 cadetten waren als volgt over de diverse wapens en de waterstaat te verdelen:
186 cadetten bestemd voor de infanterie;
52 cadetten bestemd voor de artillerie;
15 cadetten bestemd voor de genie, mineurs en sappeurs;

64 Inwijdingsrede, p. 55.
65 Reglement voor de Koninklijke Militaire Akademie, 's-Gravenhage/Amsterdam,
1828, (hierna Regi. KMA 1828), pp. 44 f m 82.
66 Regi. KMA 1828, pp. 16 t/m 36.
67 Ibid. art. 357, pp. 111-112 en Bijlage A.
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cadetten bestemd voor de cavalerie;
cadetten bestemd voor de waterstaat.

i. Het onderwijsprogramma68
De cursusduur bedroeg voor alle cadetten vier jaar en bestond voor allen
uit de volgende studievakken en praktische vaardigheden:
- "militaire wetenschappen";
- "wiskundige wetenschappen";
- "natuurkundige wetenschappen";
- geschiedenis;
- aardrijkskunde;
- Nederlandse taal- en letterkunde;
- Franse, Duitse en Engelse taal- en letterkunde;
- godsdienst, zedekunde en antropologie;
- tekenen;
- exercitie, velddienst en gymnastiek.
Militaire wetenschappen - bestemd voor alle cadetten met uitzondering
van die voor de waterstaat - omvatten de algemene kennis van de artillerie, versterkingskunst, de stafdienst, terreinleer, het doen van militaire
verkenningen en onderwijs in tactiek en strategie. Voor de cadetten van
de artillerie, genie en de waterstaat werd dieper ingegaan op resp. artilleriekennis, versterkingskunst en waterbouwkunde. Hierbij kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: het vervaardigen van geschut, eigenschappen en bestemming van vuurmonden, pontonnierwetenschap, vestingbouw, veldversterking en mijnen, het formeren van inundaties, het maken van kanalen, wegen, bruggen, sluizen, etc. De cursus voor deze cadetten zou het karakter krijgen van toepassing van de
mechanica, hydrostatica en hydraulica. Daarnaast zou deze categorie cadetten onderwijs krijgen in scheikunde, de delfstoffen en metallurgie voor
zover die vakken bruikbaar waren voor die wapens. De tactiek omvatte
de geschiedenis ervan, de bewapening, aanval en verdediging, de samenstelling van legers en hun opstelling en het manoeuvreren met militaire
eenheden. De strategie behandelde de militaire mogelijkheden van de belangrijkste Europese mogendheden. Een en ander diende te worden verhelderd met voorbeelden uit de meest recente oorlogen.
De cadetten van artillerie en cavalerie kregen onderwijs in paardenkennis en rijkunst. Exercitie volgens de infanteriereglementen was verplicht voor alle cadetten evenals velddienst. De cadetten van de waterstaat kregen extra onderwijs in waterbouwkunde.

68
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Het wiskunde-onderwijs was over vier studiejaren verdeeld, waarin de
volgende onderwerpen achtereenvolgens aan bod kwamen:
- algebra, de beginselen van de meetkunde;
- rechtlijnige en driehoekmeting, stereometrie en toepassingen daarvan;
- hogere machtsvergelijkingen, onbepaalde vergelijkingen, reeksen, kegelsneden, waarschijnlijkheidsberekening, de beginselen van beschrijvende meetkunde en van de differentiaal- en integraalrekening;
- de differentiaal- en integraalrekening en de toepassing daarvan bij de
natuurkunde.
Het wiskunde-onderwijs aan de KMA diende als basis voor de militaire
en overige exacte wetenschappen.
De "natuurkundige wetenschappen" bestonden uit een driejarige cursus
die in het tweede studiejaar begon:
- "beginselen van de proefondervindelijke natuurkunde" toegelicht met
proeven;
- de eigenschappen van licht, lucht, water, warmte en evenwichtsleer;
- wiskundige natuurkunde, mechanica;
- mechanica met toepassing van differentiaal- en integraalrekening.
Geschiedenis stond in ieder studiejaar op het programma. Achtereenvolgens kwamen aan bod:
- algemene geschiedenis tot aan de vijftiende eeuw;
- nieuwe en vaderlandse geschiedenis;
- kunst- en wetenschapsgeschiedenis;
- algemene militaire geschiedenis en die van de Nederlanden.
Aardrijkskunde-onderwijs genoot de cadet gedurende driejaar, te beginnen in het eerste studiejaar:
- algemene geografie; kennis van globes en landkaarten, staatkundige
verdeling van de aarde met aandacht voor de diverse rijken met speciale aandacht voor de Nederlanden en de Nederlandse bezittingen overzee;
- de natuurkundige aardrijkskunde; de natuurlijke gesteldheid van een
land, bodem schatten, voortbrengselen, fysieke gesteldheid, regeringsvorm, handelsbetrekking, beschavingspeil, etc.;
- wiskundige aardrijkskunde en sterrenkunde.
Nederlandse taal- en letterkunde bestond uit een driejarige cursus met in
het vierde jaar herhaling van de stof:
- beginselen van de Nederlandse taalkunde en het vervaardigen van opstellen;
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- meer gecompliceerde opstellen, tekstverklaring en geschiedenis van de
Nederlandse letterkunde;
- Nederlandse grammatica, voortzetting van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde, het lezen van proza en gedichten, het vervaardigen van militaire rapporten en berichten, het schrijven van militaire
brieven.
Franse, Duitse en Engelse taal- en letterkunde omvatten eveneens drie
studiejaren. Naast de beginselen van die talen zou ook enige aandacht
worden besteed aan de literatuur. Het Frans kreeg iets meer aandacht;
deze taal kwam als eerste aan bod en er werden hogere eisen gesteld ten
aanzien van taal- en stijlbeheersing dan aan de andere twee vreemde talen.
Het godsdienstonderwijs zou in de avonduren plaatsvinden, verzorgd
door geestelijken. De zedekunde diende de cadetten respect voor normen
en waarden bij te brengen, hun "waarheidsliefde" te stimuleren en hun
bestemming als mens doen beseffen. Het antropologie-onderwijs moest de
cadetten enige kennis van de diversiteit in de karakters bij mensen en
volken bijbrengen en dit onderwijs diende in nauw verband te staan met
de zedekunde.
Het tekenonderwijs kreeg veel aandacht. Ook hier een vierjarige cursus, waarin het hand- en lijntekenen aan bod kwamen. De tekencursus
was zodanig ingericht dat het eerste jaar begon met handtekenen; in het
zomersemester kwam ook het lijntekenen aan bod. In het tweede studiejaar stonden zowel hand- als lijntekenen op het programma. Ook werd in
dat jaar een begin gemaakt met militair en topografisch tekenen. In het
derde en vierde jaar lag het accent op militair, topografisch en bouwkundig tekenen.
Naast het hierboven genoemde theoretisch onderwijs kregen de cadetten op de woensdag- en zaterdagmiddagen praktische militaire oefeningen, o.a. exercitie. De velddienst stond in de maanden juli en augustus op
het programma. De cadetten werden in die periode gedurende zes weken
gelegerd in een cadettenkamp gelegen op de Oosterhoutse heide.
De gymnastische oefeningen omvatten o.a.:
- het schermen - honderdzestig uren per jaar voor de cavaleriecadetten
en tachtig uren voor de overigen;
- paardrijden - 240 tot 260 lessen gedurende vier studiejaren voor de cavalerie; 150 lessen voor de overigen;
- zwemmen gedurende de eerste twee studiejaren.
Tenslotte kreeg het dansonderricht ook aandacht. Gedurende de eerste
twee studiejaren een les per week in de avonduren.
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Het bovenstaande studieprogramma was overladen. Per week was een
cadet 81 uren belast met theoretisch en praktisch onderwijs, waarbij het
accent lag op wis- en natuurkunde. Aan deze exacte vakken werden in de
vier studiejaren resp. 13, 15, 14 en 17 uren per week besteed 69 . Het tekenen bezette een tweede plaats, negen à tien uur per week gedurende de
hele cursus. Aan taal- en letterkunde besteedde men 9 uren in het eerste
jaar en zes uren in de overige jaren. Dit vak omvatte zowel de Nederlandse als de Franse, Duitse en Engelse taal- en letterkunde (zie Bijlage
A).
ii. Het docentencorps
Het bovenstaande studieprogramma moest worden uitgevoerd door een
docentencorps dat zowel militaire, civiele als geestelijke beambten omvatte. Voor de militaire studievakken en de praktische militaire opleiding
beschikte men over een twaalftal officieren en 21 onderofficieren. De
commandant van de KMA, na de gouverneur de belangrijkste functionaris, fungeerde als de directeur van de officiersopleiding. Vervolgens kende
de organisatie een viertal wapenhoofden met hun luitenants, belast met
het onderwijs ten behoeve van die wapens. De 21 onderofficieren hadden
tot taak de cadetten te oefenen in praktische militaire vaardigheden. Negen van hen behoorden tot de infanterie, zes tot de cavalerie, vier tot de
artillerie en twee tot de genie. De negen onderofficieren van de infanterie
hadden daarenboven nog een taak: "het bestendig toezigt zowel bij dag
als bij nacht, over de kadetten". De overige onderofficieren konden ook
voor dat toezicht worden ingezet, maar hun hoofdtaak was de praktische
instructie van de cadetten bij hun wapen.
De civiele beambten kenden ook een rangenstelsel. Er waren hoogleraren, lectoren der eerste en tweede klasse, leraren der eerste en tweede
klasse, een ingenieur van de waterstaat, een architect, een pikeur, een
assistent-bibliothecaris, een "modelmaker tevens onderwijs in het timmeren", een "directeur der gymnastische oefeningen, tevens eerste schermmeester", twee schermmeesters, een "eerste dansmeester", twee dansmeesters en twee "onderwijzers in het zwemmen".
Zij droegen een uniform en wel "een blauwen gekleeden rok met de
knoopen zoo als de officieren (...), een driekanten hoed met oranje kokarde en gouden lus, degen met geel gevest" 70 .
Zij allen doceerden de vakken die dienden als basis voor de militaire
wetenschappen:
- Het onderwijs in de exacte vakken, waarbij wiskunde het accent kreeg,
zou volgens het Reglement KMA worden gegeven door een eerste en
tweede hoogleraar, een lector, twee leraren der eerste klasse en twee
leraren der tweede klasse in de wiskunde.
69
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Zie Bijlage BI.
Regi. KMA 1828, art. 35, p. 11.
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- Voor de cadetten van de waterstaat was een ingenieur van die dienst
in de organisatie opgenomen, terwijl de architect aan zowel de genieals de waterstaatscadetten bouwkunde moest doceren.
- Het letterkundige onderwijs was opgedragen aan een hoogleraar in de
Nederlandse taal- en letterkunde, bijgestaan door een leraar der eerste
klasse en twee leraren der tweede klasse in die taal. De Franse taaien letterkunde kende een leraar der eerste klasse en een leraar der
tweede klasse. Het Engels en Duits - zonder letterkunde - kregen een
docent, een leraar, per taal toegewezen.
- Het lichamelijk onderwijs kende, zoals reeds vermeld, een "directeur
der gymnastische oefeningen", twee schermmeesters en twee zweminstructeurs.
- Het dansonderricht geschiedde door drie dansmeesters.
Voor het geestelijk heil der cadetten voorzag het reglement in twee geestelijken, een voor de protestantse godsdienst en een voor de katholieke
godsdienst. Als zodanig functioneerden tussen september 1828 en augustus 1841 dominee V. van Gogh, grootvader van de naar hem genoemde
schilder Vincent, en pastoor W. Oomen, die in Breda hun standplaatsen
hadden.

V. van Gogh, 1789-1874
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Nieuwe benoemingen
De KMA was in november 1828 van start gegaan. Het docentencorps, zowel het militaire als het burgerlijke, was gedeeltelijk afkomstig van de
voormalige Artillerie- en Genieschool, gedeeltelijk nieuw benoemd.
Het Koninklijk Besluit 71 van 11 augustus 1828 no. 46 voorzag in de benoemingen van een groot aantal militaire en burgerdocenten.
Afkomstig van bovengenoemde school waren o.a.:
- de eerste kapitein-ingenieur LP. Delprat. Deze officier was sinds 1814
als docent werkzaam geweest op meergenoemde school en ging nu
"voorlopig" - men had nog geen kans gezien een bekwame civiele hoogleraar aan te trekken - de functie van "Eerste hoogleraar in de wis- en
natuurkunde" vervullen. Tevens kreeg hij tot 1830 als neventaak de
functie van "Eerste bibliothecaris". Van 1836 tot 1852 zou hij de commandant van de KMA zijn;
- de tweede luitenant-ingenieur F.P. Gisius Nanning; deze zou in 1832
te Medemblik overlijden;
- de lector in de wiskunde W. Wenckebach, die sinds 1826 aan de school
te Delft die functie had bekleed en afkomstig was van de Utrechtse hogeschool waar hij wiskunde had gestudeerd, zag zich nu benoemd tot
leraar der eerste klasse in de wiskunde. In 1829 zou hij alweer lector
en in 1841 hoogleraar titulair in dat vak zijn. In 1845 volgde zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar in de wiskunde aan de Utrechtse hogeschool.
Nieuw benoemde civiele docenten waren o.a.:
- de hoogleraar in de Nederlandse taal- en letterkunde dr. J. Bosscha;
- de lector in de wis- en natuurkunde dr.
J.E.J. de Lannoy. Deze Zuid-Nederlander
was vóór zijn benoeming "professor in de
wis- en natuurkunde bij het atheneum te
Brugge" geweest. In augustus 1829 zou hij
de functie van tweede hoogleraar in de
wiskunde gaan vervullen. In januari 1831
kreeg hij echter eervol ontslag en maakte
daarna carrière in het Belgische leger,
waar hij het tot luitenant-generaal en inspecteur-generaal van de fortificatiën
bracht;

Dr. J.E.J. de Lannoy, 1799-1889
71 ARA-II KMA, inv.nr. 1 (hierna wordt volstaan met alleen het inventarisnummer
(inv.nr.) te vermelden.
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- de leraren der tweede klasse in de wiskunde J. Badon Ghijben 72 , die
zich in 1855 tot hoogleraar aan de academie zag benoemd, en H.
Strootman die in 1842 aldaar lector zou worden en in 1844 aan de Koninklijke Academie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs docent
wiskunde, A. Meijer, "professor in de wiskunde aan het Collegie te
Echternach"; in juli 1830 zou hij eervol ontslag krijgen en C. Tandel,
"professor aan het Koninklijk Collegie te Bouillon". De laatste werd 1
oktober 1828 assistent-bibliothecaris. In november 1830 verliet ook hij
de academie met eervol ontslag;
- de leraar der eerste klasse in de Nederlandse taal- en letterkunde D.N.
Geelhoed, afkomstig van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. Na enige maanden verzocht hij eervol ontslag dat hem op 22 januari 1829 werd verleend;
- de leraar der tweede klasse in de Nederlandse taal- en letterkunde
J.J.F. Wap 7 3 . Hij zou in 1837 te Rome promoveren tot doctor in de
wijsbegeerte en de KMA in 1839 verlaten;
- de leraar in de "Hoogduitsche taal" W. Weiffenbach, kandidaat in de
godgeleerdheid, afkomstig uit het groothertogdom Hessen-Darmstadt.
In februari 1837 zou hij worden vervangen door zijn broer dr. H. Weiffenbach;
- de architect J.E. ter Winkel, bouwkundige te Den Haag. In 1839 zou
ook hij eervol worden ontslagen en in 1843 zijn carrière voortzetten
aan de Koninklijke Akademie te Delft.

De kwalificatie van de civiele en militaire docenten
Civiele docenten
Het aantal civiele docenten 74 dat in de periode 1828-1869 aan de KMA
was aangesteld, bedroeg 41. Hun verdeling over de diverse studievakken
was als volgt:

72
73
74

78

Zie biogram.
Zie biogram.
De gegevens over de civiele en militaire docenten en summiere gegevens over hun
eventuele verdere carrière zijn te vinden in de "Naamlijst van de officieren, burgerleeraren en overige ambtenaren, die in vaste betrekkingen bij de Koninklijke Militaire Academie - en na 1 October 1923 tevens bij den Hoofdcursus - zijn werkzaam
geweest". Deze Naamlijst - 80 pagina's omvattend - is opgenomen in het Gedenkboek KMA dat in 192Θ te Breda verscheen ter gelegenheid van het honderdjarig
bestaan van de KMA en was samengesteld door G. van Steijn (hierna: Naamlijst
en Gedenkboek 1928).
De belangrijkste docenten zijn opgenomen in het Biogram.
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- exacte vakken (wis-, natuur- en scheikunde):
9
- letterkundige vakken (Nederlands, Frans, Duits, Engels,
geschiedenis, aardrijkskunde, Maleis en Javaans):
19
- waterstaatsvakken (waterbouwkunde):
4
- bouwkunde:
1
- hand- en lijntekenen:
8
totaal
41
Van de negen civiele docenten die toen exacte vakken doceerden, waren
vijf gepromoveerd, te weten de doctores J.E.J. de Lannoy, W. Wenckebach, I.G. Weiier, L.A.J. Burgersdijk en J. Bosscha jr. Het aantal gepromoveerden onder de negentien docenten in de letterkundige vakken bedroeg tien: de doctores J. Bosscha, J.J.F. Wap, A.A. van Heusden, P.P.
Roorda van Eysinga, H. Weiffenbach, P.J. Veth, J.H. van Bolhuis, J.J. de
Hollander, A.A. Deenik en M.P. Lindo. Van deze vijftien gepromoveerden
waren tien onmiddellijk of na verloop van tijd aangesteld tot hoogleraar
aan de KMA. Van hen zetten vier hun carrière voort aan een andere instelling van wetenschappelijk onderwijs: J. Bosscha werd hoogleraar in
Amsterdam (1839), Wenckebach in Utrecht (1845), Burgersdijk in Deventer (1864) en Bosscha jr. in Delft (1873). De doctores Deenik, Lindo en
Bosscha jr. fungeerden in hun latere carrière als inspecteur bij het lageren middelbaar onderwijs. De laatste was van 1899 tot 1907 curator van
de Leidse universiteit.
Van de vier waterstaatsingenieurs, te weten G.N. Groetaers (afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden), L. Rysterborgh, W. Badon Ghijben en
D. J. Storm Buysing bracht Rysterborgh het tot lid van de Eerste Kamer
(1859-1864) en Storm Buysing tot lid van de Raad van State (1862-1866).
De architect J.E. ter Winkel, die bouwkunde had gedoceerd, zag zich na
zijn ontslag aan de KMA in 1839 vier jaar later benoemd tot leraar bouwkunde aan de Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs te Delft.
Militaire docenten
In het tijdvak 1828-1869 doceerden in totaal 155 officieren 75 aan de
KMA, 148 van de landmacht, 7 van de marine. Van de landmachtofficieren waren afkomstig van de
- generale staf:
1
- infanterie:
63
- cavalerie:
15
- artillerie:
46
- genie:
23

75

Zie voorgaande noot.
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Tijdens hun docentschap bekleedden die officieren de rang van kapitein zij waren dan meestal tevens commandant van een cadettencompagnie of luitenant. Na hun docentschap aan de KMA maakten de meesten van
hen een fraaie militaire carrière, waarbij het bereiken van de kolonels- of
generaalsrang eerder regel dan uitzondering was.
Onder deze 148 landmachtofficieren was er een met een doctorstitel, te
weten de kapitein der artillerie J.C. van Rijneveld 76 (1836-1842) en twee
hadden na hun docentschap aan de KMA een eredoctoraat verkregen: LP.
Delprat 77 , voormalig commandant van de KMA in 1861 en H.J. Krantz 78 ,
voormalig eerste-officier (1885-1891) van de KMA in 1903. De laatste was
in 1865 als eerste luitenant der artillerie tot docent wiskunde aan de
KMA benoemd. Vijf officieren bekleedden in hun verdere loopbaan het
ambt van minister van Oorlog:
- H.F.C, baron Forstner van Dambenoy 79 als kapitein van de Generale
Staf van 1828 tot en met 1830 aan de KMA verbonden, minister van
1852 tot 1857;
- J.J. van Mulken 80 , kapitein van de infanterie (1836-1842), minister
(1868-1871) in het liberale kabinet-Van Bosse-Fock;
- G.P. Booms 81 , eveneens van de infanterie, was als luitenant aan de
KMA verbonden (1846-1850) en doceerde daar tactiek en Franse taal;
hij was enige weken in januari 1871 minister in het derde kabinetThorbecke;
- F.A.T. Delprat 82 , de jongere broer van LP. Delprat, was als artillerieofficier aan de KMA verbonden (1852-1855) en trad daar op als lector
der tweede klasse in de wiskunde. In 1872 zou ook hij ruim een half
jaar minister zijn in het derde kabinet-Thorbecke;
- de eerste luitenant K. Eland, van mei 1867 tot september 1869 leraar
in de geodesie en versterkingskunst was minister in het kabinet-Pierson (1897-1901).
De marineofficier Pels Rijcken die van september 1850 tot maart 1854
optrad als commandant van de vierde cadettencompagnie - die overigens
geheel uit adelborsten bestond - en die tevens belast was met het toezicht
op de zeevaartkundige vakken, trad in het conservatieve kabinet-Van
Zuylen van Nijevelt-Heemskerk op als minister van Marine (1866-1868).
Zeven officieren werden later gekozen tot lid van de Tweede Kamer:

76
77
78
79
80
81
82

80

Zie biogram.
Zie biogram.
Zie biogram.
Zie biogram.
Zie biogram.
Zie biogram.
Zie biogram.
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- drie infanterieofficieren: de kapiteins Van Mulken en W.J. Knoop 83 en
de eerste luitenant P.G.J. van der Schrieck - de laatste was van 1842
tot 1854 docent tactiek en Franse taal. Zij waren lid van de Tweede
Kamer in respectievelijk 1862-1866, 1869-1870 en 1876-1896;
- de artillerist, de tweede luitenant jonkheer CA. van Sypesteyn 84 . In
1851 was hij bij de KMA werkzaam, maakte van 1859 tot 1867 carrière als ambtenaar bij het departement van koloniën, was van 18671873 lid van de Tweede Kamer en zag zijn carrière in 1873 bekroond
met het gouverneurschap van Suriname. Dit ambt bekleedde hij tot
december 1882;
- de genisten LP. Delprat; jhr. C.M. Storm van 's-Gravesande 85 en W.A.
Froger. Hun lidmaatschap van de Tweede Kamer duurde respectievelijk van 1854-1862, 1847-1879 en van 1877-1881.
iii. De Raad van Toezicht
Het reglement voorzag ook in een "Raad van Toezigt" bestaande uit de
top van de KMA-hiërachie. Haar samenstelling was als volgt: de gouverneur trad op als voorzitter, zijn adjudant als secretaris; de overige leden
waren de commandant van de KMA, de hoogleraren in de wis- en natuurkunde, de hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde en de vier kapiteins-compagniecommandanten tevens wapenhoofden. De raad kon worden gezien als het adviesorgaan van de gouverneur inzake onderwijs- en
discipline-aangelegenheden. Zij beoordeelde o.a. het gedrag, de ijver en
de vorderingen van de cadetten en beoordeelde ook of een cadet tot een
hoger studiejaar kon worden toegelaten. Bovendien kon de raad in buitengewone gevallen adviseren tot het nemen van speciale strafmaatregelen zoals het ontnemen van vakantieverlof of verwijdering van de academie 86 .
De Raad van Toezicht kreeg in 1829 en 1830 een extra taak opgedragen. Aangezien de door het Reglement voor de KMA vereiste Commissie
van Inspectie belast met het bijwonen van het openbaar officiersexamen
van de vierdejaars cadetten ontbrak, verzocht de gouverneur in juli
1829 87 en juli 1830 de Raad van Toezicht daarmee te belasten. De toestemming werd in beide jaren gegeven door de commissaris-generaal van
Oorlog88.

83
84
85
86
87
88

Zie biogram.
Zie biogram.
Zie biogram.
Regi. KMA 1828, pp. 82-86.
Inv.nr. 2, brief van gouverneur aan commissaris-generaal van Oorlog te Brussel
d.d. 14 juli 1829.
Inv.nr. 2, brief van commissaris-generaal van Oorlog aan gouverneur d.d. 1 september 1829, en inv.nr. 3, brief van Departement van Oorlog aan gouverneur d.d.
19 juli 1830.
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iv. De Commissie tot regeling van het onderwijs in de wis- en natuurkunde (1829)
Al spoedig nadat de lessen in november 1828 waren begonnen, bleek dat
het onderwijs in de exacte vakken problemen opleverde ten aanzien van
de gebruikte leerboeken, de omvang van de leerstof en de verdeling daarvan over de vier studiejaren. In de vergadering van de Raad van Toezicht
van 17 januari 1829 kwamen die problemen ter sprake 89 .

Portret van CA. Gunkel (1775-1859),
vervaardigd door J. Heppener in 1859
De voorzitter van de raad, gouverneur CA. Gunkel, stelde dat het Reglement voor de KMA geen dwingende bepalingen bevatte ten aanzien van
de te gebruiken leerboeken - men maakte thans gebruik van de leerboeken van de overleden lector in de wiskunde van de vroegere Artillerie- en
Genieschool LR. Schmidt. Deze had vrij uit het Frans het boek van La
Croix, Cours de Mathématique à l'usage des Ecoles Militaires en France
vertaald. Dit zeer omslachtige werk - zo stelde hij - zou de cadetten van
89
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Inv.nr. 224, notulen vergadering Raad van Toezicht d.d. 17 januari 1829.
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de wiskundestudie afschrikken, terwijl in Frankrijk slechts eenvierde gedeelte van de in dat boek behandelde stof tot de verplichte stof zou behoren. Gunkel wilde dan ook komen tot een meer beknopte wiskunde-opleiding voor de artillerie- en geniecadetten, waarbij uiteraard de door het
reglement KMA voorgeschreven leerstof uitgangspunt moest zijn. Hoe die
stof werd aangeboden en over de leerjaren zou moeten worden verdeeld,
stond ter beoordeling van de raad. De ervaring tot dan toe had geleerd
dat in het tweede studiejaar het wiskundeprogramma achterliep op het
schema. De thans bestaande cursus was te "breedvoerig" en dat was "niet
wel doenlijk op een militaire cursus" die ook andere nuttige zaken moest
behandelen. Een door het eigen personeel geschreven cursus, gebaseerd
op de thans gebruikte handboeken, zou bovendien veel geld besparen.
Gunkel benoemde daarop in die vergadering een commissie onder voorzitterschap van Delprat. Die commissie kreeg de opdracht te onderzoeken
in hoeverre gedeelten van de vierjarige cursus wis- en natuurkunde uit
het programma konden worden geschrapt en in hoeverre ontbrekende
onderwerpen in die cursus zouden moeten worden opgenomen.
Op 7 september 1829 bracht de commissie bestaande uit Delprat, de
hoogleraar De Lannoy en lector Wenckebach, haar rapport 9 0 aan de Raad
van Toezicht uit. Uitgangspunten bij haar onderzoek waren geweest de
voorgeschreven omvang van de wis- en natuurkundige studie en de behoefte aan wis- en natuurkundige kennis bij de officieren van de verschillende wapens. Zij kwam tot de volgende conclusies:
- De omvang van de te behandelen stof was thans zodanig over de studiejaren verdeeld, dat in het eerste jaar te weinig en in het vierde jaar
te veel werd behandeld, zeker wanneer de aspirant-cadetten "beter
voorbereid" op de KMA zouden worden toegelaten. In het vierde jaar
moest thans de stof worden behandeld die normaliter twee jaren vergde. De commissie stelde daarom voor de stof evenwichtiger over de vier
studiejaren te verspreiden, en overbodige stof uit het leerboek van
Schmidt te schrappen. Het was de commissie bij haar onderzoek gebleken dat uit dat boek het nodige kon worden weggelaten zonder de
voorgeschreven leerstof geweld aan te doen.
- De wis- en natuurkundige cursus was voldoende voor de artillerie, genie en waterstaat maar voor de traditionele wapens, de infanterie en
cavalerie, was zij "meer dan voldoende" en bevatte voor deze wapens
"vele onnodige zaken". De commissie was er dan ook van overtuigd dat
het onmogelijk was een wiskundige cursus samen te stellen die voor
alle wapens even doelmatig was. De door haar voorgestelde stof voor
de eerste twee jaren zou meer dan voldoende moeten zijn voor de infanterie- en cavaleriecadetten. Hadden dezen bovendien de elementaire cursus natuurkunde gevolgd, dan zou aan de behoeften van die wa90

Inv.nr. 164, rapport commissie onder leiding van Delprat aan Raad van Toezicht
d.d. 7 september 1829.
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pens ruimschoots zijn voldaan. De vrijgekomen tijd zou voor die cadet
ten beter kunnen worden besteed aan krijgskundige oefeningen dan
aan wiskunde. De kennis van dit laatste vak zou toch spoedig verloren
gaan en de tijd eraan besteed, was "verspilde tijd". De cadetten van de
technische wapens en de waterstaat daarentegen zouden hun wiskun
dige kennis wel onmiddellijk moeten toepassen na hun bevordering tot
officier en ambtenaar bij de waterstaat en daarom was voor hen die
kennis noodzakelijk.
De commissie adviseerde de Raad van Toezicht dan ook de autoriteiten
toestemming te vragen de wis- en natuurkundige cursus voor de infante
rie- en cavaleriecadetten te wijzigen in de zin zoals door de commissie ge
suggereerd. Die suggestie werd in 1841 overgenomen. In dat jaar wijzigde
men het Reglement van de KMA. Het wis- en natuurkundeprogramma
voor de cadetten van de infanterie en cavalerie omvatte nu de stof zoals
door de commissie in 1829 voor die categorie cadetten was vastgesteld.
Ook meende de commissie de raad te moeten adviseren meer
parallelklassen wiskunde in te stellen. Die klassen waren wenselijk,
aangezien op dat moment het aantal cadetten per wiskundeklas haars
inziens te groot was, waardoor aan de individuele cadet niet voldoende
aandacht kon worden gegeven. Het verdiende n a a r h a a r mening
bovendien aanbeveling enige uren per dag te bestemmen ter voorberei
ding, herhaling en uitwerking van de aangeboden stof. Gezien de omvang
van de stof ontbrak immers de tijd om in de lesuren de stof uit te werken
en "zonder veel werken" was het naar haar oordeel onmogelijk vorderin
gen te maken in de exacte vakken. Die vorderingen waren noodzakelijk
voor jongelui die niet alleen een gedegen kennis van die wetenschappen
moesten hebben, maar vooral in staat moesten zijn die kennis toe te pas
sen.
v. Wapenkeuze van (aspirant-)cadetten in 1829-1830
In juni en juli 1829 hadden zich 119 aspirant-cadetten 9 1 aangemeld voor
een plaatsing op de KMA. Van deze 119 aspiranten waren 28 afkomstig
uit de Zuidelijke afdeling van het koninkrijk.
Hun wapenvoorkeur (eerste keuze) was als volgt:
- infanterie:
24
- cavalerie:
10
34: traditionele wapens
- artillerie:
48
- genie:
24
85: technische wapens en waterstaat
- waterstaat:
10
- onbekend (pages):
2
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84

Inv.nr. 157, lijst van aspiranten die werden opgeroepen tot het toelatingsexamen
voor cadet bij de KMA in 1Θ29 en 1830.
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Uit het bovenstaande bleek een sterke voorkeur voor en populariteit van
de technische wapens en waterstaat die blijkbaar meer prestige genoten
dan de infanterie.
Uit een numerieke staat 9 2 van cadetten die per 1 november 1829 op de
KMA waarschijnlijk aanwezig zouden zijn, opgemaakt door Gunkel op 6
oktober 1829, bleek dat de voorkeuren van vele aspiranten niet konden
worden gehonoreerd. Het eerste studiejaar zou 78 cadetten gaan tellen,
waarvan 56 gingen behoren tot de traditionele wapens, 21 tot de technische wapens en waterstaat en 1 wiens wapenkeuze nog onbekend was.
Numerieke staat der cadetten per 1 november 1829
wapen of dienst
infanterie
cavalerie
artillerie
genie
waterstaat
page

studiejaren
1
41
15
14
(+1)
6
1
1
78
(+1)

totalen
2
29
10
22

3
3
3
23

2

3

1

—
—

—
64

32

4
1

—
10
8
(+1)
3

—
22
(+1)

74
28
69
(+1)
19
(+1)
5
1
196
(+2)

* De cijfers tussen haakjes betreffen de aantallen cadetten bestemd voor Oost-Indiè.

Dezelfde tendens - voorkeur voor de genie en afkeer van de infanterie bleek uit onderstaande staat, waarin rekening was gehouden met de verzoeken tot overplaatsing van cadetten van het eerste en tweede studiejaar 1828-1829.
In het tweede studiejaar zou de infanterie slechts 12 in plaats van 29
cadetten gaan tellen, de artillerie zou 3 cadetten meer krijgen, de cavalerie 5, en de genie zou van 2 tot 11 cadetten toenemen. Het derde studiejaar zou eveneens meer geniecadetten tellen: 7 in plaats van 3.
Dat een groot aantal van de aspiranten uit juni en juli 1829 eenmaal
cadet geworden in het eerste studiejaar 1829-1830 ontevreden was met
het toegewezen wapen bleek uit het feit dat van 1 oktober 1829 tot 1 juli
1830 door 34 cadetten uit dat studiejaar verzoekschriften 93 tot overplaatsing bij een ander wapen werden ingediend. Van deze 34 verzoekschriften waren 18 afkomstig van de infanterie, 9 van de artillerie en 7 van de
cavalerie.

92
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Inv.nr. 163, numerieke staat der cadetten per 1 november 1829, opgemaakt door
Gunkel (gouverneur) d.d. 6 oktober 1829.
Inv.nr. 163, hierin: "Aantekeningen der ingekomen rekwesten houdende verzoek
tot overplaatsing van kadets in het eerste studiejaar bij een ander wapen".
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Numerieke staaft* van cadetten per 1 november 1829 indien alle verzoeken tot overplaatsing zouden worden gehonoreerd
totalen
wapen of dienst
studiejaren
1
2
3
4
41
12
1
infanterie
2
56
—
4
cavalerie
15
15
34
14
17
10
artillerie
25
66
(+1)
(+1)
6
11
7
8
32 (+1)
genie
(+1)
1
1
1
3
6
waterstaat
1
—
—
—
1
page
78
64
31 22 (+1)
195
(+2)
(+1)

* De cijfers tussen haakjes betreffen de aantallen cadetten bestemd voor Oost-Indië.

De cadetten wensten bij de volgende wapens en diensten te worden geplaatst:
- genie:
17 cadetten
- artillerie:
10 cadetten
- cavalerie:
5 cadetten
- waterstaat:
2 cadetten
- infanterie:
0 cadetten
Van de 18 infanteriecadetten uit het eerste jaar die overplaatsing naar
een ander wapen hadden aangevraagd, wilden 10 naar de genie, 6 naar
de artillerie en 2 naar de cavalerie. Van de 9 artilleriecadetten die overplaatsing hadden aangevraagd, opteerden 6 voor de genie en 3 voor de
waterstaat. Uiteraard kon aan de meeste verzoeken tot overplaatsing
niet worden voldaan omdat het aantal plaatsen per wapen vast lag en
vooral voor de genie en waterstaat slechts enkele plaatsen beschikbaar
waren. Voor de genie bedroeg het aantal beschikbare plaatsen 4 à 5 per
studiejaar, voor de waterstaat 1 à 2.
In de zomer van 1830 zien we opnieuw een sterke voorkeur van de aspirant-cadetten 9 5 voor de technische wapens en de waterstaat. Hun aantal bedroeg toen 112 en hun voorkeur was als volgt:
- infanterie:
24
- cavalerie:
8 32: traditionele wapens
45
- artillerie:
- genie:
22
- waterstaat:
13 90: technische wapens en waterstaat.
94
95
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Inv.nr. 163, numerieke staat van cadetten per 1 november 1829, indien alle verzoeken tot overplaatsing zouden worden gehonoreerd.
Inv.nr. 157, lijst van aspiranten, opgeroepen voor het toelatingsexamen KMA in
1829 en 1830.
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Evenals in het studiejaar 1829-1830 konden die voorkeuren niet allemaal
gerealiseerd worden. De 60 aangenomen cadetten bestemd voor het studiejaar 1830-1831 waren als volgt verdeeld 96 :
- infanterie:
26 cadetten
- cavalerie:
10 cadetten
- artillerie:
17 cadetten
- genie:
5 cadetten
- waterstaat:
1 cadet
Aangezien echter de lessen op de KMA, in verband met de staatsgreep in
de Zuidelijke Nederlanden, in oktober 1830, werden opgeschort, zou dat
studiejaar niet van start gaan. Dertig jaar later, in 1860, zien we nog
steeds een voorkeur voor de - prestigieuze - technische wapens en een geringe belangstelling voor de infanterie.
Dit moge blijken uit het onderstaande staatje 97 :
wapen
infanterie
- hier te lande (h.t.l.)
- Oost-Indie
cavalerie
- h.t.l.
- Oost-Indie
artillerie
- h.t.l.
- Oost-Indië
genie
- h.t.1.
- Oost-Indié

voorkeur aspiranten

beschikbare plaatsen

18
18

36

40
onbepaald

13
1

14

5
2

7

41
26

67

22
8

30

14
22

36

4
4

8

Van de 163 aspiranten hadden 67 een voorkeur voor de artillerie, slechts
30 konden worden geplaatst. Van de 36 aspiranten voor de genie zagen
slechts 8 hun voorkeur gehonoreerd.

b. Het intermezzo

te Medemblik

(1832-1836)

Nadat in de Zuidelijke Nederlanden in augustus 1830 her en der rellen
waren uitgebroken die leidden tot de uitroeping van de afscheiding, werden de lessen aan de KMA opgeschort. 72 Cadetten die zich hadden aangeboden om in het leger te dienen als korporaal of sergeant waren eind

96
97

Inv.nr. 162, numerieke staat der cadetten, waarschijnlijk per 1 november 1830 op
de KMA.
Jaarboekje der Koninklijke Militaire Akademie, 1861, Breda 1861, p. 58 (hierna:
Jaarboekje).
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oktober 1830 a l s zodanig ingelijfd 9 8 , bij KB v a n 3 1 oktober 1830 k r e e g
G u n k e l eervol ontslag als g o u v e r n e u r v a n de KMA e n als opperbevelhebb e r v a n de v e s t i n g Breda, een functie die hij sinds 9 oktober 1830 h a d bek l e e d " . E e n a a n t a l Zuid-Nederlandse docenten w a a r o n d e r hoogleraar De
L a n n o y e n de i n g e n i e u r v a n de w a t e r s t a a t G.N. G r o e t a e r s kregen eervol
ontslag of k e e r d e n niet m e e r v a n verlof t e r u g 1 0 0 . De hoogleraar Bosscha
k r e e g de functie v a n a u d i t e u r - m i l i t a i r bij de tijdelijke k r i j g s r a a d in de
vesting B r e d a 1 0 1 . Zijn a s s i s t e n t dr. A.A. v a n H e u s d e n die sinds juli 1829
a a n de KMA w a s verbonden als l e r a a r N e d e r l a n d s , werd h e m toegevoegd.
Aangezien h e t leger w a s gemobiliseerd
e n de lessen a a n de KMA w a r e n opgeschort, w a s ook de opleiding v a n genieofficieren e n w a t e r s t a a t s a m b t e n a r e n
stil k o m e n t e liggen. O m toch in die
leemte te voorzien, k r e e g de kapitein-ingenieur D e l p r a t op 20 februari 1832 bevel om zich m e t de l u i t e n a n t - i n g e n i e u r
Gisius N a n n i n g , de l e r a r e n wiskunde J.
B a d o n Ghijben e n S t r o o t m a n e n elf gen i e c a d e t t e n , n a a r h e t Koninklijk Instit u u t voor de M a r i n e t e M e d e m b l i k t e
b e g e v e n 1 0 2 . D a a r zouden de lessen voor
de genie- e n w a t e r s t a a t s c a d e t t e n word e n voortgezet. I n n o v e m b e r v a n d a t
j a a r k r e e g D e l p r a t v e r s t e r k i n g 1 0 3 in de
persoon v a n de k a p i t e i n - i n g e n i e u r G A .
v a n Kerkwijk die tot l e r a a r in de geniew e t e n s c h a p p e n w a s benoemd, als opvolger v a n Gisius N a n n i n g die op 4 sepT.P. Gisius-Nanning, 1798-1832
t e m b e r 1832 w a s overleden.
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Inv.nr. 3, hierin lijst met 72 cadetten die zich hadden aangeboden om bij de infanterie te dienen als sergeant of korporaal.
Inv.nr. 3, brief van 6 november 1831 waarin de inhoud van het KB van 31 oktober
1830 is vermeld.
Almanak der Koninklijke Militaire Akademie 1838, tweedejaar, pp. 15-16 (hierna:
Almanak KMA 1838).
De Lannoy, J.G. Weiier en C. Tandel (assistent-bibliothecaris) hadden als Zuid-Nederlanders om eervol ontslag verzocht en dat werd hun ook verleend. De Zuid-Nederlanders G.N. Groetaers en J. Zaltsman (directeur der gymnastische oefeningen)
bleven van verlof weg en werden geroyeerd (3 november 1831).
Zie ook ARA-H KMA inv.nr. 3. Hierin KB van 22 november 1830 nr. 5 waarin C.
Tandel eervol ontslag werd verleend.
Inv.nr. 3, brief departement van Oorlog aan gouverneur KMA d.d. 29 oktober 1830.
Inv.nr. 5, hierin KB van 14 februari 1832, no. 6.
Inv.nr. 5, hierin KB van 15 november 1832.

De Koninklijke Militaire Academie en haar voorgangers tot 1866
Uit het door Delprat ingediend halfjaarlijks rapport gedateerd 8 februari
1833 bleek dat zich in het eerste studiejaar vier geniecadetten en één
waterstaatscadet bevonden; in het tweede, derde en vierde studiejaar elk
twee geniecadetten. Deze elf cadetten hadden een lerarencorps ter beschikking bestaande uit Delprat (natuurkunde), Ter Winkel (bouwkunde), Gisius-Nanning, later Van Kerkwijk (geniewetenschappen), J. Badon
Ghijben en Strootman (wiskunde) 104 .
Aangezien de ingenieur van de waterstaat Groetaers, voormalig docent
op de KMA, in november 1830 niet van zijn verlof uit Brussel was teruggekeerd en inmiddels een carrière maakte bij de Belgische waterstaat hij zou in 1839 hoofdingenieur van die Belgische overheidsdienst worden
- moest er naar een vervanger worden uitgezien. Dat bleek problematisch. Nadat men voor een korte periode (januari-oktober 1834) de aspirant-ingenieur L. Rysterborgh had weten te strikken, kwam daarna de
waterstaatsingenieur W. Badon Ghijben de gelederen in Medemblik versterken. Ook hij vertrok binnen een jaar - in augustus 1835. Naar later
bleek, waren beide ingenieurs zeer tegen h u n zin in Medemblik geplaatst. Die tegenzin werd gevoed door het feit dat beide civiele ingenieurs in een ondergeschikte positie stonden ten opzichte van hun militaire
chef de kapitein-ingenieur Delprat. Dat gevoel van ondergeschiktheid bevorderde de goede verstandhouding niet. Delprat had over het functioneren van ingenieur Badon Ghijben in november 1834 gerapporteerd aan
de directeur-generaal van Oorlog met het verzoek de minister van Binnenlandse Zaken (de hoogste chef van Badon Ghijben) in te lichten. Het
gevolg was geweest dat de inspecteur van de waterstaat D. Mantz van de
minister van Binnenlandse Zaken opdracht had gekregen om te bemiddelen tussen Delprat en Badon Ghijben bij zijn eerstkomende reis naar
Noord-Holland. Uit het rapport dat inspecteur Mantz had uitgebracht
aan zijn minister bleek dat Delprat en Badon Ghijben inmiddels hun geschil "in minnelijk overleg" hadden bijgelegd 105 . Toch bleek deze minnelijke schikking broos. Badon Ghijben kreeg per 19 augustus 1835 eervol
ontslag. Ruim een maand later kreeg Delprat bericht 106 dat de ingenieur
van de waterstaat D.J. Storm Buysing bij KB van 9 september 1835 voor
vier jaar was aangesteld als opvolger van W. Badon Ghijben.
Inmiddels had Delprat van de algemene directie van de Genie vernomen 1 0 7 dat de luitenant-kolonel der artillerie Seelig, een oud-collega van
Delprat tijdens zijn leraarschap aan de voormalige Artillerie- en Genieschool, belast was met het maken van een ontwerp voor de reorganisatie
van het militair onderwijs. Bij die opdracht diende hij, op bevel van prins
104 Inv.nr. 6, no. 72, halfjaarlijks verslag d.d. θ februari 1833.
105 Inv.nr. 8, brief van algemene directie der Genie aan Delprat d.d. 25 februari 1835.
106 Inv.nr. 8, brief d.d. 21 september 1835 van algemene directie der Genie aan Del
prat.
107 Inv.nr. 8, brief van algemene directie der Genie aan Delprat d.d. 15 juli 1835.
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Frederik, te worden bijgestaan door Delprat. Het zou het begin worden
van een ruim negentienjarige intensieve samenwerking.

с De periode

Seelig-Delprat

(1836-1852)

Het Koninklijk Besluit van 10 juni 1836 no. 104 bepaalde dat de lessen
aan de KMA met ingang van 1 november van dat j a a r zouden worden
hervat 1 0 8 . In tegenstelling tot 1828 zouden nu expliciet cadetten voor de
"overzeesche bezittingen" worden aangenomen naast cadetten voor de
dienst "hier te lande".
Het maximum aantal cadetten bij de diverse wapens en de waterstaat
zou als volgt zijn:
122 cadetten voor de infanterie, waarvan 50 voor de koloniën;
52 cadetten voor de artillerie, waarvan 12 voor de koloniën;
20 cadetten voor de cavalerie, waarvan 4 voor de koloniën;
22 cadetten voor de genie, waarvan 6 voor de koloniën;
4 cadetten voor de waterstaat.
In de Staatscourant 1 0 9 verscheen een aankondiging dat er weer een toelatingsexamen voor de KMA kon worden afgelegd ter opvulling van de
opengestelde plaatsen in het eerste studiejaar voor de volgende wapens:
18 cadetten voor de infanterie h.t.l.; 25 voor de koloniën;
10 cadetten voor de artillerie h.t.l.; 12 voor de koloniën;
4 cadetten voor de cavalerie h.t.l.; 4 voor de koloniën.
De aspiranten voor de vacatures bij de genie en waterstaat hadden reeds
hun toelatingsexamen afgelegd. De cadetten bestemd voor de koloniën
zouden slechts de helft van de jaarlijkse bijdrage verschuldigd zijn. Dit
ter aanmoediging van het dienen in de overzeese gebieden. Het boekengeld bedroeg per jaar voor de infanterie en cavalerie f 50,-; voor de "wetenschappelijke" wapens (genie en artillerie) en de waterstaat f75,—.
Vóór 10 augustus 1836 moest bij het departement van Oorlog een verzoek
tot toelating zijn ingediend met opgave van wapenvoorkeur en van de
keuze voor het leger in Nederland of van dat in de koloniën 110 .

108 Inv.nr. 9, hierin afschrift KB van 10 juni 1836 no. 104.
109 Inv.nr. 9, hierin aanbieding afschrift van aankondiging in Staatscourant d.d. 7 juli
1836.
110 Zie voorafgaande noot.
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Bij b e s c h i k k i n g 1 1 1 v a n de d i r e c t e u r - g e n e r a a l v a n Oorlog ad i n t e r i m w a s
Seelig p e r 24 j u n i 1836 benoemd tot "Eerste K o m m a n d a n t " - de n i e u w e
betiteling v a n h e t hoofd v a n de KMA - v a n de h e r o p e n d e KMA. D e l p r a t
werd "Tweede K o m m a n d a n t " v a n die instelling, en b e l a s t m e t de directie
over h e t onderwijs. Aangezien a a n de KMA t e B r e d a g e d u r e n d e de periode 1830-1836 geen onderwijs w a s gegeven, w a r e n de docenten - b e t r e k k e lijk l a a t - per 1 april 1835 op wachtgeld gesteld 1 1 2 . Dit b e t e k e n d e d a t h u n
t r a c t e m e n t m e t m i n i m a a l 2 5 % w a s gekort.

H.G. Seelig, 1785-1864

Dr. LP. Delprat, 1793-1880

D a t gold ook voor de l e r a r e n N e d e r l a n d s der t w e e d e k l a s s e dr. J . J . F . W a p
e n dr. A.A. v a n H e u s d e n die h u n j a a r s a l a r i s p e r 1 april 1835 zagen t e r u g vallen v a n f 1.200,— n a a r f900,--. Toen beide h e r e n begin mei 1836 h a d d e n v e r n o m e n d a t de l e s s e n z o u d e n w o r d e n h e r v a t , b e s l o t e n b e i d e n ,
waarschijnlijk onafhankelijk v a n elkaar, t e solliciteren n a a r de i n m i d d e l s
v a c a n t g e w o r d e n functie v a n l e r a a r der e e r s t e k l a s s e N e d e r l a n d s e t a a i e n l e t t e r k u n d e 1 1 3 . Die functie w a s v a n s e p t e m b e r 1828 tot februari 1829

111 Inv.nr. 9, 1836/8, brief van departement van grootmeester van de artillerie aan
Seelig waarin de beschikking van het departement van Oorlog d.d. 24 juli 1836 no.
8.
112 Inv.nr. 8, hierin brief departement van Oorlog aan commandant KMA d.d. 27 februari 1835.
113 Inv.nr. 9, hierin sollicitatiebrief van Wap d.d. 5 mei 1836 en van Van Heusden d.d.
11 mei 1836.
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vervuld door de leraar D.N. Geelhoed die zijn ontslag, zonder daarvoor
motieven te geven, had aangevraagd en gekregen.
Wap voerde als argumenten voor zijn
eventuele bevordering aan: zijn in Rome behaalde doctorstitel in de wijsbegeerte en letteren en zijn "gepresteerde diensten" sinds de schorsing van
de lessen. Zijn collega Van Heusden
voerde aan dat hij na het ontslag van
Geelhoed in diens plaats was benoemd zonder in diens rang te zijn
aangesteld en dat hij na de schorsing
van de lessen was toegevoegd aan de
hoogleraar Bosscha om deze te assisteren bij diens functie van auditeurmilitair en daar onafgebroken werkzaam was geweest zonder enige toelage. Hun rekesten leverden niets op.
Wap kreeg per 1 januari 1840 eervol
ontslag en Van Heusden zag zich pas
in 1841 bevorderd tot de door hem
gewenste rang.
Dr. J.J.F. Wap, 1806-1880
Hun chef Bosscha, die ook een tractementskorting had ondergaan maar
wel een toelage van f 5 0 0 , - per jaar kreeg voor zijn tijdelijke functie van
auditeur-militair, werd per 1 september 1836 weer "in het vol genot van
zijn tractement" aangesteld. Wellicht had zijn verzoek tot vergoeding van
de gederfde inkomsten, neergelegd in zijn brief van 22 juli 1836 aan het
departement van Oorlog, enige invloed gehad. In diezelfde brief bood hij
tevens een exemplaar van een door hem geschreven Handleiding tot de
Kennis der Krijgsgeschiedenis
voor Nederlandsche
Militairen
aan.
Aanleiding tot de uitgave van de handleiding was de volgens Bosscha bij
sommige officieren bestaande opvatting dat voor het officiersexamen kon
worden volstaan met de eveneens door hem uitgegeven Schets der
Algemeene Geschiedenis. De laatste uitgave was echter bedoeld voor
aspirant-cadetten ter voorbereiding op hun toelatingsexamen 1 1 4 . De
inmiddels aan de KMA teruggekeerde Delprat zag zich in september
1836 bevorderd tot majoor.

114 Inv.nr. 9, 1836/75, brief van J. Bosscha aan departement van Oorlog d.d. 22 juli
1836.
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i. Hoogleraar Maleis P.P. Roorda van Eysinga versus collega J. Roorda
Sinds de komst in november 1836 van cadetten bestemd voor de dienst in
de koloniën bestond behoefte aan een docent in de Maleise taal en de
land- en volkenkunde van Nederlands-Indië. Men zag kans een docent
aan te trekken die bereid was deze leeropdracht te aanvaarden. Bij KB
van 31 oktober 1836 no. 64 werd dr. P.P. Roorda van Eysinga 115 hoogleraar en kreeg het daarbij behorende salaris van f 2.750,— per jaar 1 1 6 . Hij
had zijn sporen al verdiend door de uitgave in Nederlands-Indië van een
Nederduitsch-Maleisch en een Maleisch-Nederduitsch woordenboek. Op 7
november 1836 hield hij zijn inaugurele rede, waarin hij de cadetten wees
op hun vererende taak in de koloniën: het lot van miljoenen onderdanen
verbeteren door bij te dragen aan het bestuur uitgeoefend door mannen
"ervaren in Indische talen, land- en volkenkunde" 117 .
In zijn brief van 3 november 1836 had
Roorda van Eysinga Seelig erop gewezen dat het ministerie van Koloniën
bereid was de KMA een twintigtal
door hem geschreven woordenboeken
Maleis-Nederlands ter beschikking te
stellen. Dat zou de KMA een kostenbesparing opleveren en de cadetten
kregen dan een boek waaraan zij
dringend behoefte hadden 118 .
Bij het officiersexamen van 1841,
waarbij de cadetten bestemd voor
Oost-Indië werden geëxamineerd in
de Maleise taal, was de Amsterdamse
hoogleraar in de Maleise taal J. Roorda gecommitteerde geweest. In die
kwaliteit rapporteerde hij aan de in
1840 opgerichte Speciale Commissie
van Inspectie over het Militair Onderwijs.
Dr. P.P. Roorda van Eysinga, 1796-1856
Deze commissie had o.a. tot taak het bijwonen van de officiersexamens
aan de KMA en het rapporteren van haar bevindingen aan het departement van Oorlog. De rapportage van Roorda hield een negatieve beoordeling van Roorda van Eysinga in. De laatste zou de cadetten het laag115 Zie biogram.
116 Inv.nr. 9, 1836/188, hierin afschrift KB d.d. 31 oktober 1836 no. 64.
117 Inv.nr. 9, 1836/195, hierin de door Roorda van Eysinga handgeschreven inaugerele
rede.
118 Inv.nr. 9, 1836/203, hierin Roorda van Eysinga aan Seelig d.d. 3 november 1836.
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Maleis hebben onderwezen en het accent hebben gelegd op het vlot kunnen lezen en schrijven in die taal. Deze praktische aanpak was niet naar
de zin geweest van Roorda die het accent wilde leggen bij het hoog-Maleis
en de grammatica. Via de hiërarchische kanalen kwam deze beoordeling
terecht bij de directeur-generaal van Oorlog List en zijn ambtgenoot voor
Marine en Koloniën. Ook Seelig had inmiddels via de voorzitter van de
speciale commissie, generaal-majoor F. van Wijck die hem in zijn brief
van 1 november 1841 had geïnformeerd, de kwestie vernomen 119 . Roorda
van Eysinga die zich gegriefd voelde door de kritiek van zijn ambtgenoot
Roorda stelde Seelig per brief 120 voor bij het volgend examen ds. D.
Lenting uit Zeist als waarnemer aanwezig te laten zijn. Deze predikant
zou in Indie in het Maleis het evangelie hebben verkondigd en was in de
ogen van Roorda van Eysinga voldoende gekwalificeerd om de kwaliteit
van het onderwijs in de Maleise taal op de KMA te beoordelen. Die brief
werd door Seelig naar List gezonden 121 met een notitie waarin hij zijn
hoogleraar ondersteunde, maar zich onthield van een oordeel over ds.
Lenting die hem onbekend was. De voorzitter van de speciale commissie
deelde 122 Seelig op 12 mei 1843 mee dat het departement van Oorlog met
medewerking van het departement van Marine en Koloniën ds. Lenting
te Zeist had toegevoegd aan zijn commissie. De hoogleraar Roorda mocht
van het departement van Koloniën niet worden uitgesloten, aangezien ds.
Lenting slechts competent was ten aanzien van het Maleis en niet voor
de overige talen - het Javaans - en de land- en volkenkunde. Bovendien
was Roorda inmiddels benoemd tot hoogleraar in de taal-, land- en volkenkunde der Indische gewesten bij de Koninklijke Academie te Delft.
Roorda van Eysinga, geïrriteerd door de gang van zaken bij het examen van 1841, wilde zijn ontslag. Er moest nu worden uitgezien naar een
vervanger. Samen met de hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde
dr. J.H. van Bolhuis die in de zomer van 1839 zijn ambtsvoorganger Bosscha had opgevolgd, ging Roorda van Eysinga in opdracht van Seelig op
zoek naar een geschikte kandidaat. Die werd gevonden in de persoon van
dr. J.J. de Hollander 123 "magister in de Maleische en Javaansche en Engelsche taal". Op 4 februari 1842 meldden 124 zij die vondst aan Seelig,
waarbij zij een positief advies gaven ten aanzien van de bruikbaarheid
van De Hollander als docent Oosterse talen en Engels. Ook het Frans zou
hij beheersen, terwijl hij de Nederlandse taal- en letterkunde "op acade-

119 Inv.nr. 46, Seelig (gouverneur KMA) aan List (directeur-generaal van Oorlog) d.d.
20 maart 1842.
120 Inv.nr. 15, 1842/186, brief d.d. 14 maart 1842 van Roorda van Eysinga aan Seelig.
121 Inv.nr. 46, brief d.d. 20 maart 1842.
122 Inv.nr. 16, 1843/77, brief d.d. 12 mei 1843 van de voorzitter van de speciale commissie aan Seelig.
123 Zie biogram.
124 Inv.nr. 15, brief d.d. 4 februari 1842.
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misch niveau" had beoefend - De Hollander was in 1840 te Leiden gepromoveerd in de letteren. Eind januari 1843 kreeg Seelig van de voorzitter
van de speciale commissie bericht 125 dat dr. J.J. de Hollander bij KB van
13 januari 1843 was aangesteld tot leraar in de Oosterse talen en in de
taal- en letterkunde van een der Europese staten op een jaarwedde van
f 1.200,— ten laste van de Indische kas. In datzelfde bericht merkte Van
Wijck, de voorzitter van de commissie, op dat het departement van Oorlog nog extra inlichtingen wilde ontvangen over de bekwaamheid en "de
zedelijkheid" van De Hollander. Die werden kort daarop verstrekt 1 2 6 door
Seelig die zijn oordeel over De Hollander baseerde op:
- de dissertatie door hem in 1840 verdedigd;
- de certificaten van de hoogleraren Siegenbeek en Bake die daarin hadden verklaard dat De Hollander bij hen had gestudeerd; beiden waren
vol lof over zijn studie, ijver en kunde, terwijl Siegenbeek het zedelijk
gedrag van zijn student roemde;
- het rapport van de hoogleraren Roorda van Eysinga en Van Bolhuis
belast met het onderzoek naar de kunde van De Hollander; de uitkomst daarvan was "alleszins gunstig".
De conclusie van Seelig was dat De Hollander zich voldoende had gekwalificeerd, waartoe ook "zijn stand in de maatschappij en zijn gunstig voorkomen" hadden bijgedragen. Het door Roorda van Eysinga gevraagde eervol ontslag werd hem bij KB van 6 januari 1843 per 1 mei van dat j a a r
verleend.
ii. Ingenieur Storm Buysing geïrriteerd
De op 19 augustus 1835 bij het Koninklijk Instituut voor de Marine te
Medemblik aangestelde waterstaatsingenieur D.J. Storm Buysing kwam
daar onder de bevelen van kapitein-ingenieur Delprat, die belast was met
de opleiding van de genie- en waterstaatscadetten. Inmiddels was ook hij
naar Breda overgeplaatst en doceerde daar zijn vak. 27 Juni 1838 schreef
hij een uitvoerig rekest 1 2 7 aan zijn hoogste chef de minister van Binnenlandse Zaken. Hierin maakte hij bezwaar tegen de ondergeschikte positie
die hij als ingenieur van de waterstaat innam ten opzichte van de kapitein van de genie, wapenhoofd op de KMA. Die ondergeschiktheid vloeide
voort uit art. 49 van het Reglement voor de KMA. Storm Buysing vond
dat de waterstaatsingenieur niet aan dat wapenhoofd ondergeschikt
diende te zijn, maar ermee gelijk moest staan. Die ondergeschikte positie
had zijn werk "onaangenaam en moeijelijk" gemaakt. Bovendien zou die
ondergeschikte positie zijn twee voorgangers in Medemblik, Rysterborgh
en Badon Ghijben, al hebben geïrriteerd. Die twee ingenieurs hadden
125 Inv.nr. 16, 1843/10, brief d.d. 25 januari 1843.
126 Inv.nr. 46, brief van Seelig aan departement van Oorlog d.d. 27 januari 1843.
127 Inv.nr. 11, 1838/162.
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"telkens met tegenzin en slechts voor korten tijd" die functie waargenomen. Ook een andere voorganger, ingenieur Baud, inmiddels overleden,
die sinds 1807 cadetten in de waterstaat had onderwezen, had in 1828
om dezelfde reden als die van Rysterborgh gewenst daarvan verschoond
te blijven en hij had dat per brief d.d. 11 februari 1828 aan de minister
van Binnenlandse Zaken laten weten.
Verder merkte Storm op dat hoewel de
aan de KMA verbonden officieren hun
taak als een "eervolle en aangename
distinctie" zagen, dit geenszins het geval was bij de ingenieurs van de waterstaat. De laatsten zouden reikhalzend
uitzien "naar het ogenblik dat hunne
commissie een einde nam". Die houding
kon niet anders dan "tot groot nadeel
van de waterstaatscadetten" zijn. Wel
kregen Seelig en Delprat van hem een
compliment voor hun tact. Dat had zijn
t a a k "minder drukkend" gemaakt.
Storm Buysing kwam nu ter zake; hij
wilde worden gelijkgesteld met een wapenhoofd. Dit kon dan wel een verandering in het Reglement voor de KMA
met zich meebrengen.
D.J. Storm Buysing, 1802-1870
Mocht er echter een rangschikking als docent komen, dan claimde Storm
de rang van hoogleraar, gelijkgesteld met die in de wiskunde en de letterkunde. De reactie liet niet lang op zich wachten. 28 Augustus berichtte 128
directeur-generaal van Oorlog Trip aan zijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken het advies van Seelig en de beslissing van prins Frederik. Een
rangsverhoging of gelijkstelling met een wapenhoofd zat er voor Storm
niet in. Wel kreeg de laatste van Seelig de toezegging dat hij - zoals tot
nog toe steeds was gebeurd - door de Raad van Toezicht zou worden gehoord indien er zaken aan de orde kwamen die het onderwijs aan en de
belangen van de waterstaatscadetten betroffen. Hij zou dan in die raad
zijn advies kunnen geven en daardoor "een gepasten invloed" kunnen
uitoefenen. Ook werd hem door Frederik toegezegd dat bij een nieuw te
ontwerpen Reglement voor de KMA met de belangen van de ingenieur
van de waterstaat rekening zou worden gehouden. Trip merkte nog op
dat indien zijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken mocht oordelen dat

128 Zie voorafgaande noot.
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een toelage aan Storm op zijn plaats was, deze ook maar de beslissing
daarover moest nemen. Met deze in alle opzichten "zuinige" beslissing
moest Storm Buysing het doen.
Ui. Architect Ter Winkel blaast hoog van de toren
Op 11 juli 1838 had Delprat de architect Ter Winkel een leerplan voor
het onderwijs in de civiele bouwkunde overhandigd. Dat plan was door
Delprat in overleg met de kapitein-ingenieur Van Kerkwijk, op dat moment wapenhoofd voor de genie op de KMA, en de waterstaatsingenieur
Storm Buysing opgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Ter
Winkel wist echter niet wie de makers daarvan waren geweest. Hij had
echter wel zeer veel kritiek op dat plan dat naar zijn mening verouderd
was. Hij liet dat op 3 september schriftelijk aan Seelig weten en gaf daarbij aan dat hij dat leerplan niet voor zijn rekening wilde nemen. Naar
zijn mening diende het onderwijs in de civiele bouwkunde volgens het
door hem voorgestane en door hem als de "modern" gekarakteriseerde
leerplan te worden gegeven. Hij had dat immers al sinds tien jaar toegepast 129 .
De reactie van Seelig liet niet lang op
zich wachten. De volgende dag deelde
hij Ter Winkel schriftelijk 130 mee dat
het nieuwe leerplan bouwkunde "na
rijp beraad" door de Raad van Toezicht was vastgesteld. Hij eiste van
Ter Winkel dat deze dit plan in zijn
lessen zou volgen. Mocht Ter Winkel
dit willen verbeteren door wijzigingen
aan te brengen, dan zag hij graag een
gemotiveerd voorstel tot wijziging,
aangeboden aan de Raad van Toezicht, tegemoet. Nog diezelfde dag, 4
september 1838, ontving Seelig opnieuw een geharnaste brief van Ter
Winkel, waarin deze hoog van de toren blies. Ter Winkel stelde opnieuw
dat hij met dat nieuwe plan niet uit
de voeten kon en dat hij niet van zins
was dit leerplan, "dat die naam niet
verdiende", uit te voeren.
J.E. ter Winkel, 1803-1879

129 Inv.nr. 11, 1838/187, brief van Ter Winkel aan Seelig d.d. 3 september 1838.
130 Inv.nr. 46, brief van Seelig aan Ter Winkel d.d. 4 september 1838.
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Een door hem opgestelde en gemotiveerde nota van wijzigingen zou zijns
inziens neerkomen op een complete verdediging van de "hedendaagse
wetenschappelijke bouwkundige inzichten". Dit zou voor hem ondoenlijk
zijn en daarom wilde hij de gevolgen van zijn weigering afwachten 1 3 1 .
Nadat Ter Winkel door Delprat was onderhouden over zijn geharnaste
brieven, schreef 1 3 2 hij diezelfde dag nog - 5 september 1838 - opnieuw aan
Seelig waarin hij wat gas terugnam. Hij zou trachten zo veel mogelijk het
vastgestelde plan te volgen, maar hij zou dat zeer tegen zijn zin doen,
tegen zijn overtuiging in en onverminderd zijn negatieve gevoelens
daarover. Mocht Seelig zich niet kunnen verenigen met zijn visie, dan
nam hij de vrijheid bij het geven van onderwijs te handelen n a a r zijn
eigen inzicht.
Nadat Seelig schriftelijk 1 3 3 en opnieuw nadrukkelijk de aangebrande
Ter Winkel had verzocht het vastgestelde leerplan te weerleggen, kreeg
hij opnieuw een zeer uitvoerig epistel 1 3 4 van Ter Winkel. In die brief bleef
hij bij zijn weigering het vastgestelde leerplan te weerleggen. Wel wilde
hij zich verdedigen tegenover een forum van collegae. Ter Winkel was ge
belgd over het feit dat hij niet was geraadpleegd over het nieuwe leerplan
en verweet daarom beide commandanten van de KMA dat zij "met voor
bijgaan van zijn competentie" en "met voorbijgaan van het Reglement
voor de KMA" hadden gehandeld door het leerplan "plotseling" aan de
Raad van Toezicht aan te bieden, waarin niemand bevoegd zou zijn om
over dat leerplan te oordelen.
De Raad had - volgens de brief van Seelig aan Ter Winkel van 4 sep
tember 1838 - "via rijp beraad" dat leerplan goedgekeurd, waaraan hij Ter Winkel - en ieder andere bouwkundige veel meer tijd ter overweging
zouden hebben besteed. Hij bleef dit plan, dat haast op "onwettige wijze"
was vastgesteld, verwerpelijk vinden. Hij wilde wel de nieuwe cursus ge
ven, maar op basis van zijn oude cursus. Bovendien behield hy zich voor
die nieuwe cursus kritisch te behandelen "tegen het licht van de negen
tiende eeuw en het gewigt der zaak". Nadat Seelig bovenstaande brief
aan de Raad van Toezicht had voorgelegd ter commentaar, vond die raad
"geen termen" om in het voorgestelde en goedgekeurde leerplan verande
ringen aan te brengen. Dat werd door Seelig schriftelijk 1 3 5 aan Ter Win
kel medegedeeld met het verzoek "het ontvangen voorschrift voorlopig
ten minste in zooverre te volgen als U zulks doenlijk zal wezen". Met deze
diplomatieke reactie van Seelig kon Ter Winkel wel leven. Dat Ter Win
kel wegens zijn halsstarrige houding ongetwijfeld bekritiseerd zal zijn
geweest door zijn omgeving - men denke in dit verband niet alleen aan
131
132
133
134
135
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Delprat en Seelig, maar ook aan Van Kerkwijk en Storm Buysing - kan
hebben bijgedragen aan zijn retirade zoals die tot uitdrukking kwam in
zijn brief 136 aan Seelig van 8 februari 1839 waarin hij zijn excuses aanbood voor zijn "vroeger gevoerde correspondentie" en waarin hij zich bereid verklaarde om "het onderwijs in te richten overeenkomstig de daartoe gegeven bevelen".
Dat de academieleiding weinig ingenomen was met Ter Winkel en zijn
wetenschappelijke kwaliteiten niet hoog aansloeg, bleek ook uit de halfjaarlijkse rapportage 1 3 7 van Seelig aan het departement van Oorlog d.d.
21 juli 1838. Reeds toen had hij Ter Winkel afgeschilderd als een man die
te ongeletterd was om zelf een leerboek over de burgerlijke bouwkunde te
schrijven en daarom ongeschikt de cadetten van de genie en waterstaat
les te geven. Dat had ertoe geleid deze docent een uitgewerkt leerplan civiele bouwkunde voor te schrijven. Dat programma was - zoals hiervoor
vermeld - door Delprat in overleg met Van Kerkwijk en Storm Buysing
ontworpen en door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Het zou volgens
Seelig moeten blijken of dit zou helpen. Omdat de geniecadetten extra
lessen bouwkunde nodig hadden, had Seelig een extra leerkracht aangevraagd, namelijk de eerste luitenant der genie W.N. Roze. Deze was voor
Seelig geen onbekende. Roze had op de voormalige Artillerie- en Genieschool dat vak op een "uitmuntende" wijze gedoceerd en wist de hoofdzaken te scheiden van de "overtollige ballast", iets wat Ter Winkel niet kon,
aldus Seelig. Bovendien zou Roze de geologische en mineralogische collectie van de KMA kunnen ordenen. Inderdaad werd Roze in september
1838 op de KMA in die functie geplaatst, maar vertrok binnen een half
jaar als kapitein en maakte daarna carrière als gemeente-architect te
Rotterdam en rijksbouwmeester te Den Haag. Hij bouwde o.a. het woonhuis der invaliden op Bronbeek.
Dat de hele affaire Ter Winkel geen goed had gedaan, zou kunnen
worden afgeleid uit zijn ontslag dat aan het einde van het studiejaar
1838-1839 zijn beslag kreeg. Ter Winkel vertrok 14 september 1839. Wel
zag hij kans enige jaren later, in 1843, te worden benoemd tot leraar
bouwkunde aan de in dat jaar geopende Koninklijke Academie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs te Delft. Hij zou die functie bekleden tot
het moment waarop de Koninklijke Academie in 1864 overging in de Polytechnische School.
iv. Problemen met de docenten Bongaertz en Beyer, lof voor de doctores
Wenckebach en Veth (1838-1839)
Niet alleen Storm Buysing en Ter Winkel vroegen aandacht van de academieleiding. Uit de hierboven vermelde halfjaarlijkse rapportage van 21
juli 1838 bleek dat behalve Ter Winkel ook de leraar "handtekenen" D.T.
136 Inv.nr. 12, 1839/18, brief van Ter Winkel aan Seelig d.d. 8 februari 1839.
137 Inv.nr. 46, halfjaarlijks verslag ex art. 45 Reglement KMA d.d. 21 juli 1838.
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Bongaertz niet goed functioneerde. Deze docent, die al meer dan dertig
dienstjaren bij het militair onderwijs had doorgebracht en die al bij de
Artillerieschool in Den Haag en later bij de Artillerie- en Genieschool te
Delft werkzaam was geweest, was naast zijn hoge leeftijd en zwakke gezondheid weinig geschikt om met cadetten om te gaan. Hij was daarom
voor de academie ongeschikt - aldus Seelig - en van zijn lessen ontheven
en vervangen door collegae. Dat deed Seelig verzuchten dat van geschikte
en ijverige leraren alles afhing en dat bij het ontbreken van die docenten
ook de voortreffelijkste voorschriften weinig zouden baten. Ook de leraar
Nederlands J.C. Beyer bleek een probleemgeval. Zijn lessen - zo bleek uit
dezelfde rapportage - lieten al sinds lange tijd veel te wensen over. Hij
kon geen orde houden. Men had hem daarom maar ontheven van zijn lesgevende taak en hem opstellen laten corrigeren. Daar kwam bij dat Beyer
privéproblemen had. Door huiselijk verdriet - een ongelukkig huwelijk en achtervolgd door schuldeisers, raakten zijn geestvermogens zodanig
verzwakt dat hij tijdelijk tot krankzinnigheid verviel en daarom in een
gesticht in Utrecht moest worden geplaatst. Hij kreeg voorlopig zes
maanden ziekteverlof.
Uit het door Seelig uitgebracht halfjaarlijks rapport 1 3 8 in juli 1839 bleek
Beyer weliswaar van zijn ziekte hersteld, maar nog altijd onbruikbaar als
leraar. Hij werd daarom voorgedragen voor pensioen. Hij verliet evenals
zijn collega Bongaertz de KMA in september 1839. Beyer kreeg wachtgeld,
Bongaertz werd gepensioneerd.
In datzelfde rapport kreeg lector in de
wiskunde dr. Wenckebach lof toegezwaaid. Diens lessen zouden nog
meer vrucht gaan dragen indien de
door hem geschreven leerboeken gereed zouden zijn. Dat zou ook gelden
voor het geschiedenis-, aardrijkskunde- en letterkundig onderwijs. Voor
dat onderwijs waren op dat moment
nog geen handboeken verschenen.
Ook de nieuwe docent Engelse taal
dr. P.J. Veth, die de in november
1837 overleden voorganger W. Condy
Dr. P.J. Veth, 1814-1895
138 Inv.nr. 46, halfjaarlijks verslag d.d. 26 juli 1838.
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in juni 1838 had opgevolgd, kreeg lof toegezwaaid. Hij werd gezien als
een "goede aanwinst" voor de KMA.Helaas vertrok hij binnen drie jaar en
maakte carrière als hoogleraar in respectievelijk Franeker (1841), Amsterdam (1842) en Leiden (1864).
v. Lector Wenckebach vraagt en krijgt de hoogleraarsrang
Dr. Wenckebach, sinds 1829 lector in de wiskunde, verzocht in de zomer
van 1841 via een rekest aan koning Willem II om ontheffing van het reglementair verplichte toezicht op zijn lessen. De directeur-generaal van
Oorlog, List, had daarop Seelig verzocht hem van advies te dienen. Dat
advies 1 3 9 kreeg hij in oktober 1841. Seelig zette uiteen dat in 1828 alle
"hulpwetenschappen" aan civiele beambten waren opgedragen. Voor de
exacte vakken waren toen twee hoogleraarsposten in de organisatie opgenomen, waarbij de eerste hoogleraar wiskunde het toezicht zou uitoefenen op al degenen belast met het onderwijs in de wis- en natuurkunde.
Hoewel men volgens Seelig bij het vervullen van sommige vacatures overijld te werk was gegaan, was dat niet gebeurd bij die van "eerste hoogleraar" in de wis- en natuurkunde. Bij gebrek aan een geschikte civiele
kandidaat had men Delprat tijdelijk in die functie benoemd. Als tweede
hoogleraar fungeerde dr. J.E.J. de Lannoy die deze functie vanaf 25 augustus 1829 had bekleed. Volgens Seelig had De Lannoy zijn leeropdracht - het onderwijs in natuur- en scheikunde - verwaarloosd en daarom had hij in 1836 Wenckebach speciaal opgedragen die vakken te doceren. De post van eerste hoogleraar bleef echter vacant en daarom nam
Delprat het toezicht op de exacte vakken wederom waar. Per 1 mei 1839
had men echter de sinds 1836 aan de KMA verbonden kapitein der artillerie J.P.C, van Overstraten met die taak belast. Wenckebach had daartegen geprotesteerd en claimde die post voor zichzelf. Nu had de commissie belast met het ontwerpen van een nieuw reglement voor de KMA nog
slechts één hoogleraarspost voor de wis- en natuurkunde ingeruimd. Die
hoogleraar zou tevens belast zijn met het toezicht op de docenten in die
vakken. Voor teveel toezicht op die docenten - waaronder dus dr. Wenckebach - diende de gouverneur te waken. Nu zag Seelig wel een probleem:
Van Overstraten was wel officier maar geen doctor in de wis- en natuurkunde, terwijl dat bij Wenckebach precies andersom lag. Het belang van
de dienst vereiste toch toezicht en daarom kon Seelig niet meegaan met
Wenckebachs wens: ontheffing van toezicht. Wel stond hij welwillend tegenover het verzoek tot rangsverhoging; dit op grond van Wenckebachs
prestaties als lector bij de Artillerie- en Genieschool en de KMA, waarbij
de ijverige en kundige lector bovendien een "voortreffelijke physische
leercursus" op zijn verzoek had geschreven. Die leercursus was de eer te

139 Inv.nr. 46, brief van Seelig aan List (directeur-generaal van Oorlog) d.d. 10 oktober
1841.
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beurt gevallen bij de Utrechtse hogeschool als leerboek te worden gebruikt en een tweede druk was reeds in voorbereiding.
Seelig merkte nog op dat in 1828 de uitzichten op bevordering voor civiele beambten zeer gunstig waren geweest. Alle hoogleraarsposten waren immers voor hen bestemd. Na 1840 had men echter het aantal ambten verminderd en die werden bovendien - uit bezuinigingsoverwegingen
- zoveel mogelijk aan officieren gegeven. Dit beleid pakte dus voor Wenckebach ongunstig uit. Zijn medestudenten - aldus Seelig - waren inmiddels hoogleraar en hij scheen vergeten. Daarom adviseerde Seelig Wenckebach de titulaire rang van hoogleraar te verlenen, te meer daar hij
"met luister eene plaats als hoogleraar bij een der Rijks Universiteiten
zoude kunnen bekleeden". Zo'n titulaire rang zou meer recht doen aan
zijn studies en kundes. Op grond van tijdgebrek konden natuur- en scheikunde aan de KMA slechts op elementair niveau worden beoefend en
daarom adviseerde Seelig het onderwijs in die vakken aan een officier op
te dragen.
Nog hetzelfde jaar (1841) zag Wenckebach zich bevorderd tot titulairhoogleraar. Nadat hij per 1 januari 1844 eervol ontslag had gekregen,
zette hij aan de Utrechtse hogeschool zijn carrière in 1845 als buitengewoon hoogleraar in de wis- en natuurkunde voort.
Het ontslag van Wenckebach, dat bij KB van 30 oktober 1843 was verleend 140 , was een gevolg van bezuinigingsmaatregelen die vanaf het begin van de jaren veertig van de negentiende eeuw aan de Nederlandse
krijgsmacht waren opgelegd. Ook de KMA ontkwam niet aan die maatregelen. Een KB van 19 oktober 1843 bepaalde dat een aantal functies bekleed door civiele krachten zoveel mogelijk door officieren diende te worden bekleed. Het betrof de posten van hoogleraar in de wis- en natuurkunde, lector of leraar in dat vak, een der plaatsen van leraar der eerste
klasse in de wiskunde en twee van die van leraar der tweede klasse in de
letterkunde. Bij datzelfde KB werd de betrekking van hoogleraar in de
Oosterse talen en een van de plaatsen van leraar der tweede klasse in het
handtekenen afgeschaft 141 .
ut. De kwestie Siborne
In 1845 had de Britse kapitein W. Siborne zijn History of the War in
France and Belgium in 1815 gepubliceerd. In dit werk zou onterechte kritiek zijn geuit op het doen en laten van het Nederlandse leger bij de slag
bij Waterloo. Dat bracht de majoor der artillerie Van Löben Sels, adjudant van prins Frederik, ertoe een "memorie van aanmerkingen" te
schrijven met de bedoeling de onjuistheden in het werk van Siborne te
weerleggen voor zover het Nederlandse leger daarbij betrokken was. Die
weerlegging werd des te noodzakelijker geacht, omdat ook de persoonlijke
140 Inv.nr. 16, 1843/204.
141 Inv.nr. 16, 1843/196.
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krijgsverrichtingen van de prins van Oranje in dat werk werden besproken Het lag in de bedoeling om de memorie in het Engels te vertalen en
die dan in de vorm van een artikel te plaatsen in een Engels militair tijdschrift.
In een brief 142 aan Seelig verzocht List de memorie van Van Loben
Sels met spoed in het Engels te doen vertalen en deelde hem mee dat hij List - overwoog de memorie in het Engelse militaire tijdschrift The United Service Journal te plaatsen.
19 September 1845 stuurde Seelig de door de docent Farncombe Sanders in het Engels vertaalde memorie terug en bevestigde dat hem het
door List voorgestelde tijdschrift het meest geëigende leek. Wel verwachtte hij een polemiek naar aanleiding van die memorie en bood daarom zijn
hulp bij de bestrijding van Sibornes denkbeelden aan. Over het werk van
Siborne liet hij zich als volgt uit:
"Er zijn termen genoeg om die auteur te bestrijden indien dit noodig wordt Overigens
is het verhaal van Siborne niets anders dan een compilatie, overdrijvend vleiend voor
zijne landslieden en alleen daarop is de bijval gegrond die het gevonden heeft Officiële bijdragen bevat het niet en m een der veelgelezen Engelsche Revieu's is dit dan
ook reeds bemerkt met aanduiding van de veele misslagen en waarbij onder anderen
ook de bewijzen gevraagd werden van de onderstelde orders door den Hertog van
Wellington aan Ζ KR den Prins van Oranje nopens de bijeentrekking en gebruik zij
ner divisie gegevens, alsmede het wat, waar en wanneer, en of dit schriftelijk of mon
deling geschied was, welk een en ander genoegzaam bewijst, dat er m Engeland nog
verstandige lieden zijn die het geschrift van Siborne anders beoordeelen dan het gros,
dat slechts gevleid wil wezen, en daarin volle bevreediging umdi" 1 4 ^
Naar Seelig had vernomen, zou ook in Pruisen een becommentarieerde
vertaling van het werk van Siborne gaan verschijnen, waarbij gebruik
zou worden gemaakt van Van Loben Sels' kritiek. Ook zouden al "proeven
van zulke beoordeeling" in het Berlijnse Militar Wochenblatt zijn versche
nen.
29 September daaropvolgend kreeg Seelig van List een bedankbriefj e i44 voor de vertaling van de memorie door Sanders en voor zijn aanbod
tot hulp bij de bestrijding van Siborne. Die hulp kwam in de vorm van
een geschrift van de KMA-docent, de kapitein W.J. Knoop. Deze officier
publiceerde in 1846 zijn Beschouwingen over Siborne's geschiedenis van
den oorlog van 1815 In dit werk weerlegde hij Sibornes beschuldigingen
tegen het Nederlandse leger 1 4 5 .

142 Inv nr 18,1845/196, bnef van departement van Oorlog aan Seelig d d 29 augustus
1845
143 Inv nr 47, Seelig aan List d d 19 september 1846
144 Inv nr 18, 1845/196, List aan Seelig d d 29 september 1845
145 W J Knoop, Beschouwingen over Siborne's geschiedenis van den oorlog van 1815,
Breda 1846
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Dat de KMA in de visie van List een instelling van wetenschappelijk onderwijs was, bleek ook uit het toezenden 146 van de herdruk van de werken van de Franse wis- en natuurkundige Laplace in november 1845. De
Franse regering had de Nederlandse regering aangeboden een aantal
"Nederlandsche geleerde instellingen" te voorzien van deze herdruk.
Naar aanleiding van een uitnodiging van zijn collega van Buitenlandse
Zaken aan diens ambtgenoten om zulke instellingen aan te wijzen, had
List de KMA als zodanig genoemd.
In oktober 1851 werd de KMA door het departement van Oorlog opnieuw gezien als een instelling die wetenschappelijk werk produceerde.
Aanleiding was een verzoek van het Congres van de Verenigde Staten
aan de in Parijs wonende heer A. Vattemare zich te belasten met het invoeren van een ruilstelstel van wetenschappelijke publicaties en voorwerpen tussen de Verenigde Staten en een aantal Europese Staten. Vattemare had zich tot de Nederlandse regering gewend. Thorbecke, op dat
moment minister van Binnenlandse Zaken, had zijn ambtgenoten, waaronder de minister van Oorlog, verzocht een opgave te doen van boekwerken, kaarten en voorwerpen die vanaf 1840 van regeringswege waren
uitgegeven. De minister van Oorlog had toen als zijn bijdrage de sedert
1840 door de KMA uitgegeven boekwerken en kaarten opgegeven. Seelig
kreeg als gevolg daarvan het verzoek 147 een lijst in te dienen waarop die
boekwerken en kaarten stonden vermeld.
vii. De leermiddelen
Vanaf 1836 verscheen een groot aantal door de KMA uitgegeven leerboeken ten behoeve van het onderwijs aan de cadetten. Die boeken waren
bijna alle geschreven door aan de KMA verbonden militaire en burgerdocenten. Zij beleefden meestal een aantal herdrukken en werden voor
rekening van de KMA gedrukt bij Bredase uitgeverijen, vooral bij de
firma Broese en Compagnon, en waren in de handel verkrijgbaar.
In de Jaarboekjes voor de Koninklijke Militaire Akademie die van 1851
tot 1868 verschenen, waren in de jaargangen 1851, 1858, 1859, 1860 en
1866 volledige naamlijsten van boeken door de KMA uitgegeven, opgenomen 148 . Die lijsten kenden zo'n zeven à acht rubrieken betrekking hebbend op de verschillende leercursussen:
- letterkundige leercursus: Nederlands en de moderne vreemde talen;
- historische leercursus: hieronder vielen ook de cursussen aardrijkskunde en de land- en volkenkunde van Nederlands-Indië;
- wiskundige leercursus: behalve wiskunde ook mechanica, statica, hydrostatica, dynamica, hydrodynamica en geodesie;

146 Inv.nr. 18,1845, List aan Seelig d.d. 30 november 1845.
147 Inv.nr. 24, 1851/294, departement van Oorlog aan Seelig d.d. 23 oktober 1851.
148 Jaarboekje KMA 1858, pp. 39-43 (zie ook Bijlage D).
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natuurkundige leercursus: natuur- en scheikunde, mineralogie en
plant- en dierkunde;
bouwkundige leercursus: burgerlijke en militaire bouwkunst en waterbouwkunde ;
krijgskundige leercursus;
boekwerken en kaarten buiten de leercursus vallend.
Luitenant der genie G. Kuyper Hz. schreef een Handleiding tot de beoefening der Nederlandsche Taal- en Letterkunde. In 1865 beleefde deze
handleiding zijn zesde druk. Iedere druk van door de KMA uitgebrachte
leerboeken telde zo'n 800 exemplaren. Soms - bij sommige wiskundige
leerboeken - kon de omvang van het aantal exemplaren zelfs tot 2.000
stijgen.
Ook de docenten moderne vreemde
talen dr. Weiffenbach, de eerste luitenant der artillerie J.P. Brand Eschauzier en S. Farncombe Sanders schreven handleidingen ten behoeve van
de leercursussen Duits, Frans en Engels. Dr. De Hollander schreef handleidingen voor de Maleise en Javaanse taal- en letterkunde. De handleidingen voor geschiedenis en aardrijkskunde waren afkomstig van dr.
A.A. van Heusden. De burgerdocenten J. Badon Ghijben en Strootman
verzorgden de handleidingen voor algebra, meetkunde en de differentiaalen integraalrekening, terwijl de officieren-docent J.P.C, van Overstraten,
LP. Delprat, G.A. van Kerkwijk en
André de la Porte werken schreven op
het gebied van mechanica, geodesie
en topografisch tekenen.
Dr. H. Weiffenbach, 1807-1873
Lector W. Wenckebach publiceerde een natuurkundig werk, terwijl de
eerste luitenant der genie jhr. C.M. Storm van 's-Gravesande en de ingenieur van de waterstaat D.J. Storm Buysing handleidingen voor respectievelijk de bouw- en waterbouwkunde het licht deden zien. Handleidingen voor de vakken krijgskunde, artillerie en genie waren respectievelijk
afkomstig van de kapitein der infanterie, de latere minister van Oorlog
J.J. van Mulken (krijgskunst); de kapiteins J. van Overstraten en O.H.
Kuyck en de kapitein G.A. van Kerkwijck.
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J. Badon Ghijben, 1798-1870

H. Strootman, 1799-1851

De bibliothecaris van de KMA, de
burgerbeambte E.H. Brouwer die deze functie ruim veertig jaar, tot 1877,
zou vervullen, vertaalde uit het Duits
een aantal krijgskundige werken o.a.
het bekende werk van de Pruisische
generaal K. van Clausewitz Vom
Kriege.
In 1845 wilde het departement van
Oorlog het groothertogdom Baden
verblijden met een aantal door de
KMA uitgegeven boeken. Het departement verzocht 149 daarop Seelig om
een opgave van de belangrijkste leerboeken in gebruik bij de KMA. Enige
dagen later berichtte 1 5 0 Seelig zijn
minister dat in principe alle handleidingen door de KMA uitgegeven daarE.H. Brouwer, bibliothecaris KMA
van 1836 tot 1877
149 Inv.nr. 18, 1845/207, List aan Seelig d.d. 17 september 1845.
150 Inv.nr. 47, Seelig aan List d.d. 20 september 1845.
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voor in aanmerking kwamen, maar dat vooral de leerboeken over bouwen waterbouwkunde, geschreven door Storm van 's Gravesande en Storm
Buysing, het meest geschikt waren als relatiegeschenk aan het groothertogdom Baden.
In maart 1846 kreeg Seelig een soortgelijk verzoek 1 5 1 van List. De
gevolmachtigde van Nederland bij de militaire commissie van de Duitse
Bondsvergadering in Frankfort had namens de Nederlandse regering
KMA-leerboeken geschonken aan de bibliotheek van het Beiers ministerie van Oorlog. Hij had gerapporteerd dat het geschenk naar waarde was
geschat en dat ook andere leden van de Bondsvergadering belangstelling
hadden getoond voor de KMA-boekwerken. Deze voor de KMA vleiende
belangstelling had List op de gedachte gebracht die leden een lijst van
door de KMA uitgegeven boekwerken te laten sturen. Zij konden dan
rechtstreeks bij de KMA of de boekhandel of via de gevolmachtigde die
boeken verkrijgen. List verzocht daarom Seelig die lijst te sturen, inclusief twee exemplaren van de door Storm van 's Gravensande en Storm
Buysing geschreven handleidingen bouw- en waterbouwkunde, bedoeld
voor het archief van de militaire commissie bij de Bondsvergadering.
Behalve handleidingen publiceerde de KMA ook kaarten van Nederland en Nederlands Oost-Indië. Dat de kwaliteit daarvan ook Thorbeckes
goedkeuring kon wegdragen, bleek uit een brief 162 van april 1852 aan
Seelig, waarin hij refereerde aan een door hem aan de KMA gebracht bezoek in 1851. Bij die gelegenheid was hij door Seelig hoffelijk ontvangen
en in het bezit gesteld van een kaart van Nederland, schaal 1:250.000.
Die kaart was bij hem zo goed in de smaak gevallen, dat hij tijdens een
bezoek aan Berlijn een Pruisische generaal een goede kaart van Nederland had toegezegd. In deze brief vroeg Thorbecke dan ook Seeligs medewerking om zijn belofte gestand te doen. Hij verzocht hem een dergelijke
kaart te sturen, die van linnen diende te zijn en in een koker verpakt. Als
het mogelijk was, zou hij - Thorbecke - het op prijs stellen indien de kaart
in kleur kon worden uitgevoerd. Eventuele kosten wilde hij "dankbaar
vergoeden". Prompt reageerde Seelig op het verzoek en bood minister
Thorbecke een dergelijk exemplaar aan. Bovendien zond hij ongevraagd
een algemene kaart van Nederlands Oost-Indië mee, uitgegeven op de
schaal 1:5.000.000. In de begeleidende brief 153 toonde Seelig gevoel te
hebben voor public relations. Ten aanzien van de kaart van NederlandsIndië merkte hij op dat die kaart door de KMA was uitgegeven voor het
onderwijs in de geografie van die gewesten en voor de jonge officieren
voor de dienst aldaar bestemd. Zowel het onderwijs als die officieren be151 Inv.nr. 19, 1Θ46/43, brief van voorzitter commissie van inspectie aan Seelig d.d. 7
maart 1846, die het verzoek van List aan Seelig doorgaf.
152 Inv.nr. 25,1852/121, brief minister van Binnenlandse Zaken aan Seelig d.d. 5 april
1852.
153 Inv.nr. 25, 1852/121, brief van Seelig aan Thorbecke d.d. 7 april 1852.
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schikten daardoor over een goede en goedkope kaart. De grote afzet van
die kaart "ook buiten onze akademie" had bewezen dat door deze kaart
"in een bestaande behoefte" was tegemoet gekomen. Hij vleide zich met
de gedachte "dat dit werk hoe onvolmaakt de uitvoering ook zij", Thorbeckes goedkeuring kon wegdragen en hij bedankte hem voor zijn belangstelling voor de KMA en verheugde zich op het door Thorbecke toegezegde hernieuwde bezoek aan die instelling. Hij sprak daarbij de hoop uit
dat hij de minister dan in de gelegenheid kon stellen de KMA en haar
onderwijs aan diens oordeel te onderwerpen. Twee dagen later - 9 april
1852 - schreef Thorbecke een bedankbriefje 154 , waarin hij tevens tot uitdrukking bracht dat hij een hernieuwde kennismaking met de KMA onder leiding van Seelig op prijs stelde.
viii. Aantallen cadetten (1828-1869)
In de periode 1828-1869 varieerde het aantal cadetten dat per studiejaar
op de KMA aanwezig was van 79 in 1836 tot 333 in 1865. De KMA begon
het studiejaar 1828-1829 met 173 cadetten. Dat aantal liep in 1829 en
1830 op tot 198. In de periode dat de genie- en waterstaatscadetten zich
in Medemblik bevonden (1832-1836) varieerde hun aantal van 11 (maart
1832) tot 24 (oktober 1835).
Vanaf het studiejaar 1836-1837 - het begin van de periode Seelig-Delprat - liep het aantal cadetten op van 79 tot 190 in het studiejaar 18391840. Nadat de afscheiding van België definitief was (1839), werd het
Nederlandse leger - mede op grond van bezuinigingen - ingekrompen. Het
aantal cadetten begon dan ook langzaam te dalen tot 94 in het studiejaar
1847-1848. Vanaf 1848 begon het weer te stijgen: 136 in dat jaar, het jaar
daarop 144. In 1850 maakte het aantal een sprong tot 254 als gevolg van
de samenvoeging van de opleiding te Medemblik met die van Breda. In de
periode 1854-1867 zou het aantal cadetten en adelborsten niet onder de
300 dalen, ondanks het vertrek van de laatsten vanaf het studiejaar
1854-1855. Wat de KMA aan adelborsten verloor, werd opgevuld met cadetten bestemd voor de artillerie en de infanterie van de legers in Nederland en Nederlands-Indië. In de studiejaren 1855-1856, 1857-1858 en
1859-1860 overtrof het aantal artilleriecadetten zelfs dat van de infanterie. In het studiejaar 1867-1868 daalde het aantal cadetten echter met
103 tot 228. Deze daling hield verband met het driejarig worden van de
KMA-opleiding. De daling zette verder door en bereikte haar historisch
dieptepunt van 41 cadetten in het studiejaar 1873-1874 toen de KMA inmiddels een tweejarige opleiding geworden - te weinig cadetten aantrok, aangezien de toelatingseisen hoog waren en het aanbod gering 155 .
In de periode 1854-1867 telde, zoals vermeld, de KMA niet minder dan
300 cadetten en/of adelborsten. Per studiejaar waren plm. 80 cadetten/
154 Inv.nr. 25, 1852/121, brief van Thorbecke aan Seelig d.d. 9 april 1852.
155 H.J. Wolf, Gedenkboek, p. 277.
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adelborsten aanwezig, zij het dat de lagere studiejaren over het algemeen
iets groter waren. Het leeuwendeel van de cadetten bestond uit infanteristen en artilleristen.
In de periode Seelig-Delprat (1836-1852) schommelde het aantal cadetten tussen 100 en 200 met uitzondering van de studiejaren 1850-1851 en
1851-1852 toen de academie plm. 250 cadetten telde. Het betrekkelijk geringe aantal cadetten in die periode is ongetwijfeld de ordehandhaving en
de aandacht voor de individuele cadet ten goede gekomen.
In de daarop volgende periode (1852-1867) waarin de KMA grotere
aantallen cadetten/adelborsten telde 1 5 6 , bracht dat problemen met zich
mee voor de ordehandhaving. De geringere aandacht die officieren en docenten aan een individuele cadet konden geven en de strenge tucht nodig
om die grote aantallen cadetten in het gareel te houden, zouden mede
leiden tot de ongeregeldheden van 1854, 1858 en 1866.
ix. Opleidingsresultaten in de periode 1836-1861
In de periode 1836-1861 waren in totaal 1.462 cadetten en adelborsten bij
de KMA aangenomen. Hiervan hadden 1.052 de academie met een voltooide opleiding verlaten. Het volgende staatje 157 geeft een overzicht van
de opleidingsresultaten van de cadetten en adelborsten uitgesplitst naar
wapen en dienstvak. Bij de landmacht en waterstaat is een verdeling
gemaakt naar cadetten bestemd voor de dienst in Nederland en die voor
de koloniën. Afgezien van enkele cadetten bestemd voor West-Indië was
de laatste categorie bestemd voor het leger in Oost-Indië.
Overzicht van het aantal cadetten en adelborsten die in het tijdvak 1836-1861 aan de
KMA zijn aangenomen, alsmede van hen die tot officier benoemd, ontslagen of overleden
zijn.
Aangenomen cadetten en
Tot officier benoemde cadetten
adelborsten 1836-1861
en adelborsten 1836-1861
Landmacht
Infanterie
293
- (Ned)
405
- (Kol)
135
540
73
366
Cavalerie:
- (Ned)
101
86
- (Kol)
10
111
13
99
Artillerie:
- (Ned)
244
194
- (Kol)
127
371
71
265
156 De aantallen cadetten per studiejaar verdeeld over de wapens en de vier studiejaren zijn ontleend aan de Jaarboekjes voor de KMA 1851-1868 en aan de cadettenalmanakken van 1830, 1838 en 1840.
157 De gegevens over de aantallen cadetten en adelborsten, en de tot officier benoemden onder hen in de periode 1836-1861 zijn ontleend aan een overzicht in het Jaarboekje KMA 1862, pp. 36-37.
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Geme
(Ned)
- (Kol)
Waterstaat
- (Ned)
- (Kol)
Manne
Zeedienst
Manmers
Scheepsbouw

91
99

190

79
61

140

10
4

14

13
3

16

184
4
8

139
3

5

Opmerkingen
a In bovenstaande penode zijn aangenomen
- cadetten voor de dienst in Nederland
("hier te lande")
- cadetten voor de dienst in de kolomen
- adelborsten
totaal

891
378
196
1462

b Tot tweede luitenant, aspirant-ingenieur of adelborst der eerste klasse (luitenant ter
zee derde klasse) zijn ш die penode benoemd
- cadetten bij het leger in Nederland
662
- cadetten bij het leger in de kolomen
224
- adelborsten bij de manne
166
totaal
1052
с - cadetten die de KMA verheten
- cadetten die overleden
- adelborsten die de KMA verheten
- adelborsten die overleden
totaal
d Sterkte KMA-cadetten per 31 augustus 1861
totaal

92
33
26
2
153
257
1462

e In het studiejaar 1850-1851 waren 94 adelborsten op de KMA aanwezig, waarvan 72
afkomstig waren van het KIM te Medembhk
f

De schijnbare tegenstelling tussen het totaal van de aangenomen cadetten en het to
taal van de tot officier benoemde cadetten (brjv Ьц de waterstaat) is toe te schnj'ven
aan overplaatsing by een ander wapen dan waarvoor oorspronkelijk toegelaten

Uit het bovenstaande blijkt dat in de periode 1836-1861 in totaal 1.052
cadetten en adelborsten de KMA hadden verlaten met een voltooide offi
ciers- of aspirant-ingenieursopleiding. Houdt men rekening met het feit
dat van de 1 462 aangenomen cadetten en adelborsten in die periode nog
257 cadetten per ultimo augustus 1861 in opleiding waren, dan is de con
clusie dat het rendement van de opleidingen heel hoog was. Van de 1 205
die in die periode het vierde studiejaar bereikten, hadden 1.052 de oplei
ding met succes afgesloten. Dit komt overeen met een rendement van
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ruim 87%. Berekent men het rendement inclusief de 257 nog in opleiding
zijnde cadetten dan is het percentage 71,9%.
Splitst men de percentages tot officier of aspirant-ingenieur benoemde
KMA-cadetten en adelborsten in die voor de landmacht in Nederland en
in die voor de koloniën (per wapen), de waterstaat en de marine voor de
periode 1836-1861, dan ontstaat de onderstaande tabel:
Periode 1836-1861
Aantal aangenomen cadetten/
adelborsten voor de
Landmacht
In Nederland
891
In de koloniën
375
waarvan:
Infanterie:
- (Ned)
405
- (Kol)
135
Cavalerie:
- (Ned)
101
- (Kol)
10
Artillerie:
- (Ned)
244
- (Kol)
127
Genie:
- (Ned)
91
- (Kol)
99
Waterstaat:
In Nederland
10
In de koloniën
4
Marine:
Totaal
196

Benoemd tot officier/
asp.-ingenieur bij de

Percentage

662
224

74,2
59,7

293
73

72,3
54,1

86
13

85,1
130

194
71

79,5
55,9

79
61

86,8
61,6

13
3

130
75

166

84,6

Opmerkingen:
a. De percentages geslaagden werden licht beïnvloed door overplaatsingen tijdens de
studie van het ene wapen naar het andere. Dit komt o.a. tot uiting bij overplaatsingen naar de cavalerie bestemd voor de koloniën en naar de waterstaat.
b. Het hoge slagingspercentage bij de marine is toe te schrijven aan het feit dat in 1861
geen adelborsten meer in opleiding waren aan de KMA, terwijl in dat jaar, zoals
reeds eerder vermeld, 257 cadetten nog hun opleiding moesten voltooien.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het percentage cadetten dat de opleiding met succes had doorlopen bij het leger in Nederland beduidend hoger lag dan dat bij dat van de koloniën, resp. 74,2% en 59,7%. Per wapen
blijkt dat de genisten het hoogst scoorden 86,8% resp. 61,6%, gevolgd
door de cavalerie: 85 resp. 130%. De artillerie bereikte een derde plaats
met resp. 79,5% en 55,9%. De infanterie fungeerde als hekkesluiter met
72,3%, resp. 54,1%. Ook hier valt op dat de cadetten bestemd voor de koloniën - met uitzondering van die van de cavalerie - minder kans zagen
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de officiersrang te bereiken, dan hun collegae bestemd voor het Nederlandse leger. Deze lagere percentages zouden kunnen worden verklaard
uit het feit dat het dienen bij het leger in Nederlands-Indië als minder
aantrekkelijk werd gezien. De toegelaten aspirant-cadetten met de beste
examenresultaten hadden de eerste keus en opteerden in eerste instantie
voor het leger in Nederland. Waren de opengestelde plaatsen daarvoor
vergeven, dan hadden de aspirant-cadetten met mindere examenresultaten alleen nog de mogelijkheid opengestelde plaatsen voor het leger in
Nederlands-Indië te bemachtigen.
Dat de infanterie relatief laag scoorde, kan worden verklaard uit de
geringe populariteit van de infanterie bij de aspirant-cadetten. Het aantal aspiranten dat voor de infanterie opteerde, lag lager dan het aantal
opengestelde plaatsen. Bleek nu een aspirant-cadet op grond van zijn
examenresultaten niet bij het wapen van zijn voorkeur te kunnen worden
geplaatst, dan restte hem slechts de mogelijkheid alsnog te kiezen voor
de infanterie. Hierdoor kreeg de infanterie niet alleen een aantal cadetten voor wie dat wapen tweede, derde of vierde keus was, maar ook cadetten die geringere resultaten hadden behaald bij het toelatingsexamen
dan cadetten van de overige wapens.
x. Het probleem van de zittenblijvers en het streven naar vereenvoudiging
van het onderwijs (1852)
Het min of meer schoolse karakter van het KM A-onderwij s bracht met
zich mee dat cadetten met onvoldoende schoolresultaten geen toegang
kregen tot een hoger studiejaar. De beslissing hierover lag bij de Raad
van Toezicht. In de praktijk bleek dat jaarlijks een aantal niet overging
naar een hoger studiejaar. Over de periode 1845-1852 bleek het percentage cadetten dat doubleerde 10,3%. Het percentage eerstejaars dat het
j a a r moest overdoen, was echter ruim het dubbele, namelijk 21,8%. De
periode 1845-1850 gaf zelfs een percentage van 25% doublerende eerstejaars te zien. In de hogere studiejaren beperkte het aantal zittenblijvers
zich tot enkelen. Het zittenblijven was dus vooral een zaak van de eerstejaars cadetten. In de periode 1845-1850 steeg het percentage doubleurs in
het eerste studiejaar van 22,6% tot 34,1%. Over dat hoge percentage doubleurs in 1850 merkte lector Van Heusden op dat "bijna het gehele eerste
studiejaar Inf.(anterie) en Kav.(alerie) is blijven zitten uithoofde de
ligting van 1849 zeer min was ten gevolge der groóte ligting van 1848" 158 .
In dat laatste jaar was het aantal cadetten aan het eind van het studiejaar op 15 juli 1849 gestegen tot 135. Op dezelfde datum in 1848 was dat
aantal nog slechts 94. Na het studiejaar 1849-1850 met 34,1% gezakte

158 De gegevens over de percentages doubleurs zijn ontleend aan een overzicht bij Van
Heusdens nota over de vereenvoudiging van de studie aan de KMA; zie hiervoor:
ARA II KMA, inv.nr. 25, 1852/375. Nota Van Heusden d.d. 24 november 1852.
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eerstejaars daalde dat percentage naar 13,5% op 15 juli 1851, maar het
steeg weer tot 20% op die datum in 1852.
Het relatief hoge percentage doubleurs in het eerste studiejaar zal de
academieleiding hebben verontrust. Die verontrusting leidde ertoe dat na
het vertrek van Seelig en Delprat in september en oktober 1852 de Raad
van Toezicht in zijn vergadering van 11 november 1852 het besluit nam
om de meningen ten aanzien van een eventuele vereenvoudiging en versobering van het KMA-onderwijs bij de wapenhoofden en de hoofden van
de wiskundige en letterkundige vakken te peilen. Deze functionarissen
kregen het verzoek hun gevoelens en denkbeelden over zo'n vereenvoudiging van de studie op papier te zetten 159 . In de tweede helft van november kwamen de nota's binnen.
Het wapenhoofd van de infanterie, de pas op de KMA geplaatste kapitein F.M.E. van Thielen, zag geen kans om de cursus infanterie te vereenvoudigen 160 . Ook zijn collega van de genie, de kapitein-ingenieur A.E.
André de la Porte, was een tegenstander van een vereenvoudiging. Integendeel; hij klaagde over het geringe aantal uren dat het vak geodesie,
bestemd voor de vierdejaars genisten, was toegewezen. Ook klaagde hij
erover dat de genisten en de adelborsten bestemd voor de scheepsbouw te
weinig onderwijs in mechanica en scheikunde hadden gekregen met als
gevolg dat zij te weinig kennis van die vakken bezaten om die te kunnen
toepassen bij de bouwkunde en scheepsbouw. Bovendien zouden de te
grote klassen en een groot aantal "minder vlugge" cadetten remmend
werken 1 6 1 . Lector Badon Ghijben, hoofd van het "wis- en natuurkundig
onderwijs" zag wel kans tegemoet te komen aan het verlangen het onderwijs "in te krimpen". Voor de infanterie- en cavaleriecadetten en de adelborsten van de zeedienst zag hij mogelijkheden tot vereenvoudiging van
het wiskundeprogramma. Voor deze categorieën kon men zijns inziens de
"hogere meetkunde" laten vervallen tot 2 lessen per week. Wel merkte hij
op dat ook bij vereenvoudiging van de studie zonder inspanning van de
cadetten geen resultaten waren te boeken. Bij de door hem aangegeven
vereenvoudiging konden zijns inziens cadetten met een gemiddelde
aanleg in staat worden geacht het wiskunde-onderwijs met succes te volgen. Dat zou niet gelden voor hen die een te grote "onvatbaarheid, traagheid, zorgeloosheid, slordigheid, speelziekte of onverschilligheid om niet
over onwil te spreken" vertoonden. Hij was ervan overtuigd dat niet de
hoge eisen het doubleren had veroorzaakt, maar de hierboven genoemde
negatieve eigenschappen. Die dienden te worden onderdrukt, waarbij
niet alleen maar naar het nadeel van bestraffing moest worden gegrepen,
maar ook naar dat van beloning. Badon Ghijben maakte in zijn nota een
onderscheid tussen de cadetten van de infanterie, cavalerie en adelbor159 Inv.nr. 25, 1852/375.
160 Ibid., nota van Van Thielen d.d. 22 november 1852.
161 Ibid., nota van André de la Porte d.d. 26 november 1852.
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sten van de zeedienst enerzijds en hun collegae van de artillerie en genie
anderzijds. De laatsten overtroffen zijns inziens de eersten in kennis en
ontwikkeling. Daarom zag hij zich genoodzaakt soms afte wijken van het
officiële programma om het onderwijs "voor de trageren vruchtbaar" te
laten zijn. De stof van het tweede studiejaar van de artillerie- en geniecadetten was naar zijn mening te omvangrijk en daarom wilde hij enige stof
overhevelen naar het derde studiejaar en wat extra uren voor wiskunde
claimen 162 .
Het hoofd van het artillerieonderwijs, kapitein F.A.T. Delprat, zag ook
kans om enige vereenvoudiging aan te brengen. Vooral de handleiding
natuurkunde zou zich daarvoor lenen. Hij zag als hoofddoel van de KMAopleiding: "het bekwamen tot den officiersstand"; de wijze waarop dat
moest gebeuren, was bijzaak. Het doubleren was zijns inziens nuttig voor
de tragen en onwilligen. Dezen zouden "als een blad aan de boom" omslaan, wanneer hun dat overkwam 163 .
Het hoofd marineonderwijs, de luitenant ter zee eerste klasse G.C.C. Pels
Rijcken, memoreerde in zijn nota dat
de minister van Marine in 1850 de
studie van adelborsten van vier naar
drie jaar had teruggebracht. Daarbij
was iets later de minimumleeftijd
voor toelating als adelborst verhoogd
van 13 naar 14 jaar. Pels Rijcken betreurde een en ander. Hij zag in die
maatregelen een niveauverlaging van
de opleiding tot zeeofficier. Zo waren
de vakken Duits, Spaans, Maleis en
zeetactiek van het programma verdwenen en op de overige vakken was
besnoeid. Men onderwees de adelborsten nu alleen naar het "volstrekt nodige en onmisbare". De wiskunde beperkte zich tot datgene wat strikt
noodzakelijk was voor de navigatie.
G.C.C. Pels Rijcken, 1810-1889
Hij vond het daarom wenselijk dat de differentiaal- en integraalrekening
ook een plaats zou krijgen bij het wiskundeonderwijs aan de adelborsten.
Dezen hadden - gezien hun geringe vooropleiding - bovendien te weinig
ondergrond voor een studie vreemde talen en zij bezaten ook te weinig
basiskennis van de geschiedenis en aardrijkskunde.
162 Ibid., nota van Badon Ghijben d.d. 24 november 1852.
163 Ibid., nota van F.A.T. Delprak d.d. 12 november 1852.
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Het op dat moment gegeven aantal lessen in de letterkundige vakken:
tien in het eerste en tweede jaar en zes in het derde studiejaar zag hij
dan ook als een minimum waaraan niet getornd mocht worden. De oude
opleiding te Medemblik (1829-1850) had naar zijn mening te weinig gewicht toegekend aan de kennis van vreemde talen. Dat had tot gevolg dat
er veel klachten waren over de geringe talenkennis bij de zeeofficieren.
Pels Rijcken vond dat geen goede zaak. De officiersstand eiste nu eenmaal kennis van vreemde talen en het waren vooral marineofficieren die
door hun werkkring vaak in aanraking kwamen met vreemde volken. Om
die reden was het zijns inziens wenselijk meer tijd aan de studie van
vreemde talen te besteden in plaats van een vermindering van lessen
daaraan besteed na te streven.
Bij de opleiding tot zeeofficier onderscheidde hij twee methoden: de opleiding aan de wal, op een instituut, en de opleiding aan boord van een
oorlogsvaartuig. De eerste methode had als voordeel dat de opleiding het
karakter droeg van een opvoeding tot een beschaafde en wetenschappelijk gevormde officier. Wel bracht die methode het nadeel met zich mee
dat zij minder het accent kon leggen op de praktische vaardigheden,
waarover een zeeofficier diende te beschikken. De tweede methode hief
dat nadeel op. Door echter de studie op de KMA te vereenvoudigen zou
het voordeel van de eerste methode worden opgeheven, terwijl het nadeel
zou blijven bestaan 1 6 4 .
Tenslotte produceerde ook lector Van Heusden een nota over de kwestie van achterblijvers en het al dan niet wenselijke van de vereenvoudiging van de studie. Zijn nota voorzag hij van een bijlage waarin hij een
overzicht gaf van het aantal cadetten dat in de periode 1845-1852 niet
voldaan had aan de (overgangs-)examens aan het einde van ieder studiejaar. Zijn conclusie was dat er weliswaar veel van de cadetten werd
geëist, maar dat de eisen binnen redelijke grenzen bleven. Daarvoor voerde hij de volgende argumenten aan:
- slechts enkelen werden wegens ongeschiktheid voor de studie van de
KMA gestuurd en als dat dan gebeurde, dan was dat te wijten aan
kwade wil of gebrek aan ijver bij de betreffende cadet;
- het doubleren vond hoofdzakelijk plaats in het eerste studiejaar en
niet in hogere studiejaren waar moeilijker stof aan bod kwam.
Bovendien, zo stelde hij, was het eerste studiejaar voor de wis- en letterkundevakken "vaak herhaling en verduidelijking, vaste inprenting en
uitbreiding van hetgeen vroeger op de middelbare school geleerd is".
Van Heusden gaf een aantal oorzaken aan die het doubleren in het
eerste studiejaar zouden verklaren:

164 Ibid., nota van Pels Rijcken d.d. 27 november 1852.
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het moeten wennen aan de wijze van lesgeven en het systeem van "eigen studie" aan de KMA. Zij die aan goede opleidingsinstituten hun
vooropleiding hadden ontvangen, zouden sneller gewend zijn aan de
lesmethoden van de KMA dan degenen die aan minder goede instituten of via privélessen hun vooropleiding voor de KMA hadden voltooid;
de onderschatting van de lesstof door veel cadetten die daardoor in de
les niet opletten en te weinig aan zelfstudie zouden doen;
de traagheid waarmee sommige cadetten op gang kwamen, hun gebrek
aan inzicht in de studie. Het feit dat die cadetten jong en zorgeloos waren, bracht met zich mee dat zij te laat met hun studie begonnen met
als gevolg: doubleren;
de slechte invloed van hen die waren blijven zitten op de nieuwkomers.
De laatsten zouden door de eersten van het werk worden afgehouden;
de te grote klassen, waardoor te weinig aandacht aan de individuele
cadet werd geschonken. Die cadetten gokten erop niet overhoord te
worden;
gebrek aan aanleg voor studie bij sommigen.
Het is dus niet verwonderlijk dat gezien het bovenstaande Van Heusden
een tegenstander was van een vereenvoudiging van het onderwijs. Hij zag
dat als niveauverlaging en het zou
zijns inziens verkeerd zijn, indien
men de "minder geschikten" als maatstaf nam. Dit zou ten koste gaan van
"de vluggeren van bevatting", die dan
niet voldoende werden uitgedaagd.
Op grond van zijn langdurige ervaring als docent sprak hij als zijn overtuiging uit dat hoe gemakkelijk men
de studie ook zou maken, er altijd cadetten zouden zijn die door traagheid,
gebrek aan studie-ijver of motivatie,
of door kwaadwilligheid of onverschilligheid zelfs niet aan die lage normen
zouden voldoen.
Dr. A.A. van Heusden, 1908-1874

Ook keerde Van Heusden zich tegen de voorstanders van vermindering
van het aantal lessen en vermeerdering van de tijd voor eigen studie.
Deze voorstanders zouden toch moeten erkennen dat hun recept alleen
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kon werken bij gemotiveerden en niet bij hen die gebrek aan ijver
toonden:
"Hoe groot een voorstander van eigen studie ik ook ben voor jongelingen van rijperen
leeftijd, zoo staat de overtuiging bij mij vast dat de vermeerdering van eigen oefening
ten koste van de lessen niet raadzaam is voor de kadetten die op hunner leeftijd nog
niet algemeen genoeg doordrongen zijn van het nut en gewigt der studie".

Uit het bovenstaande blijkt dat Van Heusden de cadetten beslist niet de
studiekwaliteiten toedichtte die hij bij universiteitsstudenten aanwezig
achtte. Wij zullen in de volgende paragraaf zien dat Van Heusden zijn visie deelde met die van zijn collega De Hollander en dat die visie haaks
stond op die van hun militaire collega W.J. Knoop. De laatste zou juist
"minder lessen en meer eigen studie" bepleiten.
De rest van zijn nota was een pleidooi voor handhaving van de letterkundige vakken. Die vakken waren naar zijn mening bevorderlijk voor de
verstandelijke ontwikkeling van de cadetten en hulpmiddelen bij het aankweken van beschaving en "het aanleren van de militaire vakken". Zijn
ondervinding had hem geleerd dat cadetten met goede resultaten in de
wiskunde en militaire vakken, ook in de letterkundige vakken tot de besten behoorden.
Het doubleren wilde hij bestrijden door o.a. in de eerste twee studiejaren de cursus een maand eerder te laten eindigen en de tijd die vrijkwam,
besteden aan voorbereiding op het overgangsexamen in plaats van een
algemene herhaling van de stof van het afgelopen jaar. Dat laatste was
zijns inziens te schools en motiveerde niet tot studie. In die maand zou de
docent wel beschikbaar moeten zijn om individuele cadetten, die daar behoefte aan hadden, bij hun studie te begeleiden. Hijzelf had daar goede
ervaringen mee opgedaan. Van Heusden zag nog een middel om het zittenblijven terug te dringen: scherpere selectie bij het toelatingsexamen.
Wel vreesde hij dat dan het aantal toegelaten cadetten te gering zou zijn.
Hij schreef de zijns inziens geringe kwaliteit van de aspirant-cadetten toe
aan de kwaliteit van de "middelbare" scholen die weliswaar de afgelopen
jaren iets verbeterd zou zijn, maar van dien aard was dat de kennis van
de beginselen van het Duits en Engels bij de aspirant-cadetten op een
dusdanig laag peil stond dat bij strikte toepassing van de eisen de helft
van degenen die nu waren toegelaten, afgewezen zouden zijn. Dat deed
hem verzuchten:
"Zoo lang onze middelbare scholen niet beter ingerigt zijn, acht ik het onraadzaam bij
de adspirant-examens met meerdere strengheid te werk te gaan"^^.

165 Ibid., nota van Van Heusden d.d. 24 november 1852.

117

Hoofdstuk II
Klachten over het gebrekkig ingericht middelbaar onderwijs in Nederland zouden in latere jaren ook door zijn collegae, waaronder Lodewijk
Mulder en M.P. Lindo, worden geuit. In de volgende paragrafen zullen
wij hierop terugkomen.
xi. Minister List (1840-1848) verdedigt de KMA tegen parlementaire kritiek
Spoedig nadat de KMA in 1828 haar poorten had geopend, was al de eerste parlementaire kritiek te horen op het in de ogen van sommige Kamerleden kostbare onderwijs aan de KMA. De academie stond voor een bedrag van ruim f 123.000,- per jaar op de tienjarige begroting, die zou
gaan gelden voor de periode 1830-1840 166 . Voor de Rijkshogescholen te
Leiden, Utrecht en Groningen was op die begroting "slechts" een bedrag
van respectievelijk f 120.429,--, f72.576,-- en f74.933,40 per jaar uitgetrokken 1 6 7 . Dit deed enige Kamerleden opmerken, dat zij de "uitgaven
voor de militaire academie buitensporig hoog" vonden en "dat deze school
even zoo veel kost als twee universiteiten" 168 . De regering reageerde op
die kritiek door te stellen dat men de kosten voor de KMA niet mocht vergelijken met die voor een universiteit, waar men uitsluitend de tractementen van de hoogleraren behoefde te betalen, terwijl de KMA een instelling was die de cadetten huisvesting en verzorging bood; dit in tegenstelling tot de universiteiten waar de studenten in hun eigen huisvesting
en onderhoud moesten voorzien.
Ook bij de begrotingsbehandeling van het departement van Oorlog in
1835 waren er vragen aan de regering over het op die begroting uitgetrokken bedrag van f 40.000,-- "voor een militaire academie die niet meer
bestaat en waarvan de meeste geëmployeerden elders geplaatst zijn"169.
De regering wees, als reactie op die vragen, op de kosten die toch
moesten worden gemaakt voor de cadetten van de genie en waterstaat,
die met hun docenten sinds 1832 tijdelijk onderdak hadden gevonden op
het marineopleidingsinstituut te Medemblik 170 .
Na de definitieve afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden in 1839
bleef een kleiner koninkrijk over, dat zich, gezien zijn financiële middelen
en bevolkingsomvang, genoodzaakt zag zijn leger drastisch in te krimpen
en sterk op de defensieuitgaven te bezuinigen. Ondanks die inkrimping

166 Verslag der Handelingen van de Staten-Generaal gedurende de zitting van 18281829 gehouden te Brussel, van 20 October 1828 tot 20 Mei 1829, Ile deel. Bijlagen
van het Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer, 's-Gravenhage 18Θ7, p.
289 (hierna: Hand. c.q. Bijl.).
167 Bijl. 1828-1829, pp. 278-279.
168 Ibid., p. 449.
169 Bijl. 1835-1836, p. 150.
170 Ibid., p. 166.
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en bezuinigingen stond de KMA op de tweejaarlijkse begroting voor 1842
en 1843 voor een bedrag van f 138.200,-- 171 . Dit ontlokte in augustus
1841 kritiek bij een meerderheid van de leden van de Tweede Kamer, die
daarvan in de afdelingen waarin de begroting werd behandeld, gewaagde.
Het bevreemdde die Kamerleden dat de KMA voor een dergelijk bedrag
op de begroting stond, terwijl men toch had gekozen voor inkrimping van
het leger; een verhoging van het budget van de KMA tot dat bedrag stond
haaks op de gedachte dat een kleiner leger een minder omvangrijk en
minder kostbaar instituut voor de officiersopleiding vergde 172 .
Het schriftelijk antwoord van de directeur-generaal van Oorlog, de generaal-majoor F.C. List 173 , die deze functie sinds november 1840 bekleedde, luidde dat de verhoging moest worden toegeschreven aan het op de
begroting van de KMA brengen van de tractementen van de lagere militaire beambten en bedienden. In het verleden hadden deze functionarissen, "oppassers en bedienden", die grotendeels tot het Bredase garnizoensbataljon behoorden, op de begrotingspost voor dit bataljon gedrukt,
zodat de KMA-begroting ogenschijnlijk lager uitviel 174 . De Kamer nam
genoegen met dit antwoord. De begroting werd met 29 tegen 22 stemmen
aangenomen.
Bij de beraadslagingen over bovengenoemde begroting had List op 9
oktober 1841 in de Tweede Kamer een redevoering gehouden waarin hij
de KMA als instelling voor "wetenschappelijk krijgskundig onderwijs" 175
met verve verdedigde. De kritiek die de Kamerleden hadden geuit op de
omvang van de KMA en de financiële offers die dat vergde, bestreed hij
door erop te wijzen dat zijns inziens voor alle officieren, ook die van de infanterie en de cavalerie, een wetenschappelijke vorming noodzakelijk
was. Hij beriep zich daarbij op zijn ervaring als jong officier in het Franse
leger: "toen reeds heeft zij mij leren weten hoevele krachten in de schaal
der krijgsvoering worden gelegd door het opgekweekt intellectueel der
hoofd- en mindere aanvoerders; hoevele hulpbronnen daardoor geopend
werden bij de vermindering van de stoffelijke krachten, hoeveel vertrouwen dat opwekt en verspreidt als blinde moed en onversaagdheid zich
reeds lijdelijk overgeven" 176 .
Dit accentueren van het intellectuele peil, dat de Nederlandse officier
diende te bezitten als compensatie voor de geringe fysieke kracht van het
leger, zou ook later door Thorbecke herhaald worden.

171
172
173
174
175
176

Bijl. 1840-1841, р. 69Θ.
Ibid., p. 728.
Zie biogram.
Bijl. 1840-1841, p. 791.
Hand. 1840-1841, p. 410.
Ibid., pp. 410-411.
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F.C. List, 1784-1868

In zijn rede leverde List ook kritiek op het tijdelijk staken van de lessen
aan de KMA in de periode 1830-1836. Hij beschouwde dit "als een noodlottige dwaling" 177 , waarvan men later de wrange vruchten zou plukken.
List, die in 1840 voorzitter was geworden van de in april van dat jaar
door de regering ingestelde vaste commissie, de Speciale Commissie van
Inspectie over het Militair Onderwijs, die o.a. het functioneren van de
KMA moest beoordelen, was met zijn medeleden, na een grondig
onderzoek, tot de conclusie gekomen dat de KMA kon worden gekarakteriseerd als een instelling "waarop wij, verlichte Nederlanders, ons met
regt kunnen beroemen". De aanleiding om die commissie in het leven te
roepen waren geruchten die twijfel zaaiden over de doelmatigheid van de

177 Ibid., p. 411
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KMA onder leiding van Seelig en Delprat. Een intensief onderzoek dat
ruim twee weken in beslag nam, had deze geruchten ontzenuwd 178 .
Toen List nog in datzelfde jaar, 1840, tot directeur-generaal van Oorlog was benoemd, werd hij belast met de uitvoering van de nieuwe plannen die voorzagen in een drastische inkrimping van het Nederlandse leger. Naar zijn zeggen raakte hij toen nog meer overtuigd van de noodzaak de kracht van de infanterie en de cavalerie te vergroten door te
mikken "op een hoogere intellectuele opleiding van een gedeelte van de
aankomende jonge officieren"179. Blijkbaar wilde List volstaan met een
gedeeltelijk "wetenschappelijk opgeleid" officierscorps bij de infanterie en
cavalerie; de overige officieren konden dan langs andere wegen opgeleid
worden. Voor die laatste categorie bestond al sinds 1827 de mogelijkheid
via cursussen bij de regimenten de officiersrang te behalen 180 . In het vervolg van zijn betoog wees List op het grote aantal docerende personeelsleden, maar een instelling die aan alle wapens een opleiding verstrekte en
daarom een groot aantal vakken moest doceren, ontkwam zijns inziens
niet aan een diversiteit van docenten. Ook de toelagen, toegekend aan de
officieren-docenten aan de KMA verbonden, waren volgens List minder
dan die in Pruisen, dat toch op het gebied van zuinig beheer van onderwijsinstellingen een goede naam had.
Zijn betoog was blijkbaar dermate overtuigend, dat de begroting, zoals
hierboven vermeld, met 29 tegen 22 stemmen werd aangenomen.
Dat List ook persoonlijk zeer nauw bij het wel en wee van de KMA betrokken was, moge blijken uit het feit dat in de periode 1838-1848 twee
van zijn zonen hun opleiding tot officier bij de cavalerie en de infanterie
aan de KMA volgden 181 .
In oktober 1843 werd tijdens de behandeling van de tweejaarlijkse begroting voor 1844 en 1845 van het departement van Oorlog opnieuw geklaagd over het hoge bedrag, dat voor de KMA op die begroting was uitgetrokken. Het Tweede-Kamerlid J.H. graaf van Rechteren 182 , afgevaardigde uit Overijssel, vond dat de "inrigting en de omvang van de Militaire
Akademie en de daaruit voortvloeijende kosten buiten alle verhouding
178 Ibid., pp. 410-411.
179 Ibid., p. 412.
180 Beknopt Overzicht, p. 37 (voor de infanterie); p. 46 (voor cavalerie en artillerie); p.
40 (voor de genie).
181 Deze zonen waren:
1. Constantin Leonard Scheidler List.
Cadet voor de cavalerie op de KMA 1838-1842.
Zie: ARA II, inv.nr. 2.13.06 nr. 156,
2. Carel Johan Reinhart List.
Benoemd tot cadet van het wapen der infanterie hier te lande 13 juli 1844. Tweede
luitenant in 1848.
Zie: ARA II, inv.nr. 2.13.06 nr. 375-17.
182 Zie biogram.
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voor een klein land zijn" 183 . Hij bepleitte daarom bezuinigingen op de
drie hogescholen, de twee athenea, de KMA, het Instituut voor de Marine
en de Koninklijke Academie te Delft, door een aantal van deze onderwijsinstellingen niet meer uit de begroting te bekostigen en een aantal andere - hij dacht wellicht aan de instellingen te Breda, Medemblik en Delft te laten fuseren. In 1850 zou inderdaad een fusie van het instituut te
Medemblik met dat van Breda - zij het voor korte tijd - tot stand komen.
Ook zijn collega, de afgevaardigde uit Gelderland, E.W. van Dam van
Isselt 1 8 4 wilde op de KMA bezuinigen, temeer daar, als gevolg van de inkrimping van het leger, een groot aantal officieren op non-activiteit moest
worden gesteld, terwijl de KMA nog steeds jaarlijks nieuwe cadetten toeliet 1 8 5 . Van Dam kreeg steun van zijn collega, de afgevaardigde uit
Utrecht mr. J.K. baron van Goltstein 186 , die zich in dezelfde zin uitliet 187 .
De inmiddels tot luitenant- generaal bevorderde List, die op grond van
een Koninklijk Besluit van 18 juni 1843 de titel minister van Oorlog
mocht voeren 188 , pareerde opnieuw de kritiek op de KMA door erop te
wijzen dat deze instelling ervoor bestemd was de jaarlijkse behoefte aan
officieren aan te vullen en dat dit instituut niet gemist kon worden in het
kader van het defensief vermogen van Nederland. Opnieuw, evenals in
oktober 1841, bepleitte hij een wetenschappelijke opleiding voor officieren
van de infanterie en cavalerie, die samen met hun collegae van de andere
wapens nergens beter dan aan de KMA hun kennis en kunde konden opdoen. List zag in de gezamenlijke opleiding nóg een voordeel: "dat daardoor meer verbroedering en gelijke waardeering onder de officieren van
de verschillende wapens" zou ontstaan, hetgeen "voor den dienst van het
Rijk de heilzaamste uitkomsten" moest opleveren 189 .
Ten aanzien van de jaarlijkse aanwas aan de KMA wees List erop, dat
hij die voor de infanterie en de cavalerie reeds tot de helft had gereduceerd en dat een dergelijke reductie weldra ook voor de artillerie en genie
zou plaatsvinden. Een opheffing van de KMA lag echter niet in zijn bedoeling. In zijn memorie van antwoord bij bovengenoemde begroting voor
1844 en 1845 had List zijn critici er al op gewezen dat de KMA in een wezenlijke behoefte voorzag, temeer daar ook in andere landen instellingen
waren ontstaan die op dezelfde wijze voor een goede en wetenschappelijke opleiding van hun officieren zorg droegen 190 . Hij zal hierbij ongetwijfeld hebben gedacht aan de instellingen voor militair onder wijs in o.a.
183
184
185
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Hand. 1842-1843, p. 730.
Zie biogram.
Hand. 1842-1843, p. 732.
Zie biogram.
Hand. 1842-1843, p. 742.
Hand. 1842-1843, Ministers en Hoofden van Departementen van Algemeen Bestuur, p. IV, noot 2, en Hand. 1842-1843, p. 748.
189 Ibid., p. 748.
190 Bijl. 1842-1843, p. 384.
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België, Frankrijk, Pruisen en Oostenrijk. Dat de KMA de internationale
toets der kritiek kon doorstaan, bleek volgens hem uit "de goedkeuring
(...) men mag zeggen de bewondering van vele kundige beoordeelaars (...).
Men bedoelt hiermee vreemde militairen, wier beoordeeling het meest
onpartijdig kon worden geacht".
Het is echter de vraag of het gunstig oordeel dat buitenlandse officieren, na een bezoek aan de KMA, over die instelling uitspraken niet was
ingegeven door hun behoefte aan diplomatiek optreden tegenover de Nederlandse gastheren. Een anonieme schrijver in de Nieuwe Spectator van
1863 - achter wie waarschijnlijk P.G. Booms schuilging - liet zich ten aanzien van die bezoeken in bovengenoemde zin uit 191 .
In zijn memorie van antwoord op de tweejaarlijkse begroting voor 1846
en 1847 herhaalde List opnieuw zijn pleidooi voor de KMA als de meest
wenselijke officiersopleiding192.
Naar aanleiding van opnieuw geuite kritiek op het bedrag dat op de
begroting voor 1848 en 1849 was uitgetrokken voor de KMA, rekende List
zijn critici voor dat die begroting bijna tot de helft was teruggebracht in
vergelijking tot die van 1844. Tevens toonde hij met cijfers aan dat naar
verhouding in Frankrijk nog iets meer werd toegestaan op de begroting
van de militaire opleidingsinstituten aldaar 193 .
Ook nu weer werd zijn begroting aangenomen, met 37 tegen 20 stemmen 194 .
xii. Seelig verdedigt zich tegen druk tot bezuinigen (1848)
Naar aanleiding van een opdracht van het departement van Oorlog aan
de Speciale Commissie van Inspectie voor het Militair Onderwijs om te
komen tot bezuinigingen op het personeel, onderwijs, algemeen beheer en
administratie bij het militair onderwijs schreef Seelig in juni 1848 een
geharnaste memorie 195 . Hij begon te stellen dat er al zeer sterk was bezuinigd op het KMA-onderwijs en gaf een schets van de onderwijssituatie
aan de KMA vanaf het jaar 1828. In dat jaar was de academie gestart als
een instelling, waar militair onderwijs in zijn meest uitgebreide vorm
werd gegeven. Als hoofden van het onderwijs in de wiskunde, natuurkunde, letterkunde en geschiedenis fungeerden toen hoogleraren met een
bezoldiging nagenoeg gelijk aan die van hun collega's aan de hogescholen
van het Rijk. Zelfs op vakken als muziek en dansen was niet beknibbeld.
In 1836 - na de heropening - kreeg de KMA echter te maken met bezuinigingen. Het aantal hoogleraren was toen verminderd tot één en op

191
192
193
194
195

De Nieuwe Spectator 1863 (jrg. 17) no. 10, p. 667.
Bijl. 1844-1845, p. 720.
Bijl. 1846-1847, p. 212.
Hand. 1846-1847, p. 624.
Inv.nr. 47, Seelig aan voorzitter Commissie van Inspectie d.d. 30 juni 1848.
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de overige civiele beambten was in aantal en bezoldiging bezuinigd zonder dat het onderwijs in omvang was verminderd.
Vanaf 1841 - na de definitieve afscheiding van België - had de KMA
opnieuw moeten bezuinigen zonder "de hoogere belangen waarmede de
Akademie staat of valt in de waagschaal te stellen". Die bezuinigingen
waren tot stand gekomen door de posten van hoogleraar in de wis- en natuurkunde en die in de letterkunde te laten waarnemen door een lector
en de lectorspost in de letterkunde vacant te laten. Ook de post van hoogleraar in de Oosterse talen was in 1843 - na het vertrek van Roorda van
Eysinga - komen te vervallen. Het aantal paarden was toen teruggebracht van veertig tot zestien en de muziekkapel afgeschaft. Seelig vervolgde zijn betoog met de mededeling dat onlangs de post van adjudant
van de gouverneur als nevenfunctie aan een officier was opgedragen en
dat in september 1848 de KMA veertig cadetten meer zou gaan tellen dan
het voorgaande studiejaar. Hij zag dan ook geen mogelijkheid de burgerleraren door officieren te vervangen zonder grote problemen voor het onderwijs in het tekenen, de wiskunde, de letterkunde en in de vreemde talen. Seelig wees erop dat de uitgaven van het Rijk voor de KMA slechts
eenderde bedroegen van die in de periode 1828-1830. Bovendien waren
die uitgaven lager dan die voor vergelijkbare instellingen in het buitenland. Verdere bezuinigingen zouden de KMA tot een staat terugbrengen
waarbij het beter zou zijn die instelling op te heffen en te vervangen door
een artillerie- en genieschool. Zou men dat doen, dan voorzag Seelig voor
de staat en het leger een veel groter nadeel.
In februari 1850 kwam hij in een brief 196 aan de voorzitter van de Speciale Commissie nogmaals terug op zijn zorg voor de academie, die voor
de zoveelste maal door bezuinigingsdrift werd bedreigd in haar voortbestaan. Zijn lange ervaring met het militaire onderwijs en de militaire opvoeding dwong hem ertoe zijn superieuren ten aanzien van het voortbestaan van de academie op drie zaken te wijzigen:
- "dat de zorg voor de eigenlijke militaire opvoeding, dat is voor orde,
zedelijkheid, tucht en het vormen van een vast militair karakter" hem
"boven alle geleerdheid" ging en dat deze taak steeds aan eigen (militair) personeel diende te worden opgedragen;
- dat deze taak strikt gescheiden zou blijven van de onderwijstaak omdat het onderwijspersoneel die taak "nimmer naar den eisch zoude behartigen";
- dat de leiding van de KMA steeds zou worden opgedragen aan twee
personen opdat een geregelde vervanging zou zijn gewaarborgd".
Uit het bovenstaande blijkt dat Seelig het primaat legde bij de militaire
opvoeding en het onderwijs zag in dienst van die opvoedingstaak.

196 Inv.nr. 47, Seelig aan voorzitter Commissie van Inspectie d.d. 25 februari 1850.
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xiii. De voorgenomen fusie van het Koninklijk Instituut voor de Marine en
de Koninklijke Akademie te Delft met de KMA (1850)
In januari 1843 vond in Delft de plechtige opening van de Koninklijke
Akademie plaats. Zij was gehuisvest in de gebouwen van de voormalige
Artillerie- en Genieschool. De Akademie was vooral bedoeld als opleiding
van burgerlijke ingenieurs. In de eerste plaats waren dat de aspirant-ingenieurs van de waterstaat die tot dan aan de KMA waren opgeleid. Deze
aspiranten volgden, evenals aan de KMA, een vierjarige studie en waren
bestemd voor de waterstaat in Nederland of voor die van Nederlands-Indië. Daarnaast kon men een opleiding tot mijnbouwingenieur volgen.
Voor de overige aspirant-ingenieurs, voor zover zij niet waren geselecteerd voor de corpsen bij de waterstaat of de mijnbouw, bestond de mogelijkheid te worden opgeleid tot bouwkundige, werktuigbouwkundige of
voor de handel. Naast de ingenieursopleiding was de academie tevens bestemd voor de opleiding van bestuursambtenaren voor Nederlands-Indië
en ambtenaren voor diverse departementen zoals ijkers, landmeters en
ambtenaren voor de administratie van de accijnzen. Hoewel de opleiding
van de aanstaande ingenieurs veel overeenkomst vertoonde met die van
de KMA waren de studenten net als ten tijde van de Artillerie- en Genieschool niet gekazerneerd. Dat gaf herhaaldelijk aanleiding tot kritiek
waarbij de academie werd vergeleken met de KMA. De laatste instelling
met zijn strenge discipline en kazernering gold als het goede voorbeeld
voor de eerste. De docenten waren, voor zover het de technische vakken
betrof, gedeeltelijk afkomstig van de KMA: J.E. ter Winkel gaf bouwkundelessen en Storm Buysing, na zijn ontslag aan de KMA in november
1845, waterbouwkunde. In 1859 zou hij aan de academie hoogleraar worden.
De kritiek op de school vond mede zijn oorzaak in het gebrek aan
plaatsen bij de waterstaat - het ingenieurscorps van die dienst telde
slechts 54 ingenieurs en dit aantal zou in 1849 teruglopen tot 49 - en de
kritiek die vanuit Indie kwam op de automatische benoeming van Indische ambtenaren. Na 1848 leek daardoor het bestaansrecht van die academie weg te vallen. Naast de bezuinigingsmotieven speelde ook het feit
dat de regering de jeugdige leerlingen "onder voortdurend toezicht" plaatsen een rol. Het leek haar wenselijk - wilde men een goede opleiding voor
ingenieurs handhaven - de Koninklijke Akademie met die van Breda te
laten fuseren 197 . Daarop werd Seelig uitgenodigd 198 zijn mening te geven

197 G.P.J. Verbong, De spanning tussen aanbod en vraag, in: H.W. Lintsen e.a. (red.),
Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890, deel V (techniek, beroep en praktijk), Zutphen 1994, pp. 101-104
en pp. 109-110 (hierna: G. Verbong).
198 Inv.nr. 23, 1850/18bis, minister van Oorlog aan Seelig 11 februari 1850.
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over die eventuele fusie. Uit een brief199 van de minister van Oorlog aan
zijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken bleek dat Seelig in principe
voor een fusie was. Die fusie zou dan echter alleen gelden voor de Delftse
waterstaatsingenieursopleiding. Voor die opleiding had de KMA de kennis in huis. Het lerarencorps diende dan wel te worden uitgebreid met
docenten voor mineralogie, geologie en natuurlijke historie. Door het aantrekken van die laatste docent zou een reeds lang gekoesterde wens van
de KMA en het departement van Oorlog in vervulling gaan, omdat men
een dergelijke docent ten behoeve van de opleiding van de cadetten bestemd voor Oost-Indië node miste. Behalve de hiervoor genoemde docenten diende ook een ingenieur van de waterstaat het KMA-docentencorps
te versterken. Wel stelde Seelig als voorwaarde dat de Delftenaren aan
dezelfde tucht en orde zouden worden onderworpen als de KMA-cadetten.
Bovendien moesten zij worden geüniformeerd en deelnemen aan de exercitie. Nadrukkelijk stelde Seelig dat hij de overige studierichtingen zoals
die voor het ijkwezen, de accijnzen en de Indische bestuursambtenaren
uitsloot van fusie. De Indische bestuursambtenarenopleiding was uitsluitend toegankelijk voor hen die al een universitaire studie - rechten - hadden voltooid. Zij waren ouder dan de overige studenten en waren aan veel
academische vrijheid gewend. Seelig zal wel hebben ingezien dat het zeer
moeilijk zou worden die categorie studenten in het militaire kostschoolgareel te krijgen.
De directeur van de Delftse Akademie G. Simons en zijn docenten
keerden zich tegen de fusieplannen met een openbaar adres aan de koning:
"Wij zijn de eersten om de voortreffelijkheid dier Militaire School te erkennen (...).
Maar tegen de verbinding eener burgerlijke inrigting met eene militaire, verzetten zich
de eigenaardigheden van beide, vooral bij de zeden en gevoelens onzen landaard eigen. De vereeniging der twee Akademien zou schadelijk en voor beide noodlottig wezen
en wij zouden vermoedelijk in stede van twee goede, één slechte School overhouden»™.

Een anoniem in 1850 uitgegeven brochure 201 , getiteld Breda en Delfi, betoogde dat er geruchten waren dat Seelig "krachtig" had "aangedrongen"
op een fusie tussen Breda en Delft. Ook de auteur was van mening dat
een fusie ongewenst was op grond van het verschillende karakter van
beide opleidingen (militair versus civiel). Bovendien stelde hij met een beroep op artikel 194 van de grondwet van 1848 dat de inrichting van het
openbaar onderwijs - dus ook dat van de KMA en de Delftse academie uitsluitend door de wet kon worden geregeld. Een fusie met Breda diende
199 Inv.nr. 23, 1850/18bis, minister van Oorlog aan minister van Binnenlandse Zaken
d.d. 30 maart 1850. Brief van Seelig aan minister van Oorlog ontbreekt.
200 Geciteerd bij G. Verbong, p. 105.
201 Bartels, p. 62.
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dus bij wet te worden geregeld en niet via een koninklijk (of ministerieel)
besluit.
Het openbaar adres, de anonieme brochure en andere protesten bevorderden dat het kabinet verklaarde dat het niet van plan was de Akademie op te heffen.
In diezelfde periode rees bij de regering ook het plan de opleiding van
marineofficieren, die tot dan toe aan het Koninklijke Instituut voor de
Marine te Medemblik had plaatsgevonden, over te plaatsen n a a r de
KMA. Bezuinigingsmotieven speelden ook hier een voorname rol. Ook
over deze fusie raadpleegde men Seelig 202 . Het ligt voor de hand dat deze
positief geadviseerd zal hebben, al ontbreekt de brief waarin dat advies
stond. In augustus 1850 kwam het besluit het Instituut voor de Marine
voor een proeftijd van eenjaar met de KMA te verenigen. Als gevolg hiervan, arriveerden 72 adelborsten in september van dat j a a r op de KMA,
hartelijk verwelkomd door de cadetten. De KMA-organisatie werd uitgebreid met een aantal officieren en docenten afkomstig van het KIM. Er
kwam een vierde compagnie, bestaande uit adelborsten. Zij stond onder
bevel van de luitenant ter zee eerste klasse G.C.E. Pels Rijcken, tevens
belast met het toezicht op het zeevaartkundig onderwijs. In het Reglement KMA bracht men enige veranderingen aan:
- de KMA werd omgedoopt in Koninklijke Akademie voor de Zee- en
Landmagt;
- de opleiding van adelborsten voor de zeedienst ging drie jaar duren; de
adelborsten der mariniers en die der scheepsconstructie kregen evenals de cadetten, een vierjarige opleiding 203 .
De vereniging van het KIM met de KMA was in marinekringen niet populair. Men sprak daar schamper over "de Marine op de heide". Dat
leidde ertoe dat - ondanks een KB van 23 augustus 1851 waarin de fusie
van het KIM met de KMA definitief was vastgelegd - al in 1854 de bepaling volgde dat de opleiding van marineofficieren ook aan boord van oorlogsschepen kon plaatsvinden. Binnen eenjaar verscheen een nieuw KB
waarin was bepaald dat de opleiding tot marineofficier voor de zeedienst
voortaan uitsluitend aan boord van oorlogsschepen zou geschieden en dat
de adelborsten van de zeedienst die zich nog op de KMA bevonden, daar
hun opleiding zouden voltooien. Voor de adelborsten van de overige diensten zou nog een nadere regeling komen. Die kwam in februari 1857. De
laatste adelborsten verlieten per 1 oktober 1857 Breda en voltooiden hun

202 Inv.nr. 23 1850/18bis. In hetzelfde bericht van het departement van Oorlog aan
Seelig werd Seelig ook advies gevraagd ten aanzien van een fusie van het KIM met
de KMA.
203 H.J. Wolf, 1828-1878, Hondervijftig jaar Koninklijke Militaire Academie, Gedenkboek, 's- Gravenhage, 1978, pp. 44-45 (hierna: H.J. Wolf, Gedenkboek).

127

Hoofdstuk II
opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine dat inmiddels naar
Willemsoord was verplaatst 204 .
Korte tijd nadat Seelig in het voorjaar van 1850 zijn adviezen over de
voorgenomen fusies had uitgebracht, zag hij zich vereerd met het lidmaatschap van het bij KB van 10 april 1850 opgerichte Comité van Defensie waarvan de later ter sprake komende generaal Ch. baron Nepveu
de voorzitter was. Dit comité kreeg tot taak de minister van Oorlog van
advies te dienen "omtrent alle zaken 's Rijks verdediging betreffende of
daarmee in verband staande" 205 . Seelig zou het nog tot vice-president van
dat comité brengen en die functie blijven bekleden tot zijn overlijden op 2
oktober 1864. In 1859 bleken naast Seelig als vice-president, ook de ouddocenten van de KMA I.P. Delprat, generaal-majoor en lid van de Tweede
Kamer, J.J. van Mulken, generaal-majoor, jhr. C.M. Storm van 's Gravesande, lid van de Tweede Kamer en W.J. Knoop, kolonel infanterie deel
uit te maken van dit prestigieus comité dat in november 1868 door Van
Mulken, dan minister van Oorlog, zou worden opgeheven 206 .

Samenvatting en conclusies
"Militair" onderwijs in de Republiek werd vanaf het begin van de zeventiende eeuw gegeven aan de hoge en illustere scholen waar men vestingbouw en versterkingskunst kon studeren. De eerste pogingen tot een georganiseerde theoretische en praktische artillerieopleiding dateren van
1735. Hoewel die poging mislukte, werd wel een examen ingevoerd dat
diende te worden afgelegd voordat men als officier tot de artillerie toetrad. Pas in 1789 openden drie artilleriescholen gelegen in Breda, Den
Haag en Zutphen hun poorten. De meest bekende artillerieschool was die
van J.H. Voet (1758-1832) te Zutphen. In 1806 gingen deze scholen op in
de Koninklijke Artillerie- en Genieschool te Amersfoort die evenals de
school in Zutphen genieofficieren opleidde en onder leiding van Voet
stond. In 1809 fuseerde de Amersfoortse school met de Koninklijke Militaire School te Honselersdijk (1807-1809) die aan aanstaande officieren
van de infanterie en cavalerie een opleiding in internaatsverband verstrekte. De nieuwe school was de Koninklijke Militaire School te Den
Haag (1809-1810) bestemd voor alle wapens. In de herfst van 1810 moest
de school, die eveneens onder leiding van Voet stond, haar poorten sluiten in verband met de inlijving van het koninkrijk Holland bij Frankrijk.
Na het herstel der onafhankelijkheid opende te Delft de Artillerie- en
Genieschool - anders dan haar naam deed vermoeden bestemd voor alle
wapens, de marine en de waterstaat - h a a r poorten. Ook deze school
204 Ibid., p. 46.
205 Inv.nr. 23, 1850/78.
206 Bevaart, pp 591-593.
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stond onder leiding van Voet. Conform de opvattingen van haar directeur
waren de leerlingen niet gekazerneerd, maar ondergebracht bij particulieren.
In mei 1817 werd een toelatingsexamen ingevoerd. Een conflict tussen
Voet en De Gelder, hoogleraar wiskunde aan de school, dat in 1818 tot
uitbarsting kwam, was mede aanleiding tot een drastische organisatie
van de officiersopleiding van de landmacht. De regering streefde naar een
militaire academie die in het midden van het toenmalige koninkrijk zou
moeten liggen en die aan aanstaande officieren een opleiding gaf in internaatsverband. In 1828 opende de KMA in Breda haar poorten en gaf
aan cadetten in leeftijd variërend van 14 tot 22 jaar een vierjarige opleiding in internaatsverband. De cadetten waren zowel bestemd voor de infanterie, cavalerie, artillerie en genie van het leger hier te lande als voor
dat van Nederlands-Indië. Ook de waterstaat leidde haar ingenieurs aan
de KMA tot 1845 op.
Het onderwijsprogramma was in die vierjarige opleidingsperiode overladen. Per week kreeg de cadet 81 uur theoretisch en praktisch onderwijs. Het accent lag op de exacte vakken die 14 à 15 lesuren per week opeisten en op het tekenen, 9 à 10 uren per week.
Het rendement van de opleiding was hoog. Van de 1.205 aangenomen
cadetten en adelborsten in de periode 1828-1861 voltooiden 1.052 ofwel
ruim 87% de opleiding. Dat hoge percentage geslaagden werd mede veroorzaakt door de relatief strenge toelatingsexamens en het schoolse systeem van de opleiding dat met veel controles en overgangsexamens gepaard ging.
De KMA kende een docentencorps dat uit zowel militaire als civiele
docenten bestond. De militaire docenten - meestal kapiteins en luitenants
- verzorgden aanvankelijk uitsluitend de specifiek militaire vakken. Later, vanaf 1843 - onder invloed van bezuinigingen - doceerden zij ook algemeen vormende vakken.
De civiele docenten, die ook een rangenstelsel kenden - hoogleraar, lector, leraar der eerste en tweede klasse - gaven het algemeen vormend en
waterstaatsonderwijs: exacte vakken, waterstaatsvakken, architectuur,
letterkundige vakken en tekenen.
Van de 41 civiele docenten in de periode 1828-1869 waren 9 belast met
het onderwijs in de exacte vakken. Van hen bezaten 5 de doctorstitel.
Van de 19 docenten in de literaire vakken waren 10 gepromoveerd. Bij de
aspirant-cadetten in de periode 1828-1869 bleek een sterke voorkeur voor
de technische wapens, de genie en artillerie, en de waterstaat. De infanterie daarentegen was duidelijk het minst in trek.
Al spoedig - in november 1828 - bleek het wiskundeprogramma voor de
infanterie- en cavaleriecadetten te zwaar. Een in januari 1829 ingestelde
interne commissie adviseerde in september van dat jaar een drastische
inperking van dat programma voor die categorie cadetten. In 1841 werd
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dat advies overgenomen in het Reglement voor de KMA. In oktober 1830
onderbrak de KMA tijdelijk haar opleiding in verband met de opstand der
Zuidelijke Nederlanden. In 1836 zou de opleiding weer worden hervat.
Voor de genie- en waterstaatscadetten vond van 1832 tot 1836 de opleiding plaats aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik.
Deze opleiding stond onder bevel van de kapitein-ingenieur LP. Delprat.
De laatste kreeg te maken met aan hem ondergeschikte waterstaatsingenieurs die hun ondergeschikte positie moeilijk konden verkroppen. Van
januari 1834 tot oktober 1835 bleken liefst drie waterstaatsingenieurs
achtereenvolgens te zijn aangesteld als docent bij die opleiding.
Na 1836 zou blijken dat behalve de waterstaatsingenieur Storm Buysing ook andere civiele docenten, zoals de architect Ter Winkel en de lector Wenckebach moeite hadden met het aanvaarden van het gezag van
hun militaire chefs, die een functioneel toezicht op hen dienden uit te
oefenen.
In de beschreven periode (1828-1866) produceerde de KMA veel door
eigen docenten geschreven handleidingen die soms enige faam genoten.
Het aantal cadetten schommelde in bovengenoemde periode tussen 79
(1836) en 333 (1865). Het percentage cadetten dat de KMA met een officiersdiploma verliet, varieerde: van de cadetten opgeleid in de periode
1836-1861 voor het leger in Nederland slaagde in de periode 1836-1861
74,2%; van dat van de koloniën 59,7%. Het percentage adelborsten dat
slaagde voor het officiersexamen in die periode bedroeg 84,6%.
Het doubleren kwam op de KMA vooral voor in het eerste studiejaar
waarbij in de periode 1845-1850 het percentage doubleurs varieerde van
22,6 tot 34,1%. Oorzaken waren gelegen in de gebrekkige vooropleiding,
het niet gewend zijn aan min of meer zelfstandige studie en het onderschatten van de zwaarte van de opleiding.
De KMA moest vanaf 1828 regelmatig verdedigd worden tegen bezuinigingsaandrang in het parlement. Minister List deed dat met succes in
de periode 1840-1848. Ook gouverneur Seelig moest zich in zijn ambtsperiode herhaaldelijk teweer stellen tegen bezuinigingsplannen van de regering.
De periode Seelig-Delprat (1836-1852) kan men met Brest van Kempen als een "tijdperk van bloei" bestempelen. Wel moet daarbij worden
bedacht dat deze "bloeiperiode" zich afspeelde in een tijdperk dat in Nederland geen (wettelijk) geregeld middelbaar onderwijs bestond. Als onderwijsinstelling vulde de KMA tot op zekere hoogte die lacune. In de eerste twee leerjaren werd stof aangeboden die na 1863 thuishoorde op de
vijfjarige HBS. Argumenten om de periode Seelig-Delprat als "bloeiperiode" te bestempelen kan men ontlenen aan:
- de lovende rapporten over de KMA uitgebracht door de in 1840 ingestelde Speciale Commissie van Inspectie voor het Militair Onderwijs.
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De conclusies van die rapporten werden door het departement van
Oorlog overgenomen;
- de grote productie van leerboeken en kaarten voor de KMA, die door de
aan de KMA verbonden docenten waren geschreven. Die leerboeken
beleefden vaak vele herdrukken en vonden ook buiten de KMA verspreiding, o.a. bij de Hogeschool van Utrecht. Die leerboeken waren
van een zodanige kwaliteit dat de Nederlandse regering die boeken gebruikte als relatiegeschenk aan buitenlandse mogendheden;
- de kwaliteit van het KMA-personeel. Een aantal docenten bereikte de
hoogleraarsrang aan Nederlandse hogescholen. Wetenschappelijk
werk o.a. van Von Clausewitz werd vertaald door de bibliothecaris van
de KMA, E.H. Brouwer. De kapitein W.J. Knoop, docent krijgsgeschiedenis, bestreed met overtuiging de publicatie van de Britse kapitein
W. Siborne en nam daardoor deel aan de wetenschappelijke discussie;
- de Nederlandse regering bestempelde de KMA als een instelling die
wetenschappelijke werken publiceerde.
Vergelijkt men de KMA-opleiding in de periode 1828-1866 met de officiersopleidingen in het buitenland, dan valt op dat in tegenstelling tot de
opleidingen in Pruisen, Frankrijk en Groot-Brittannië de KMA een opleiding gaf aan aspirant-officieren voor alle wapens. Die gezamenlijke opleiding kan positief gewaardeerd worden. Immers, een gezamenlijke opleiding waarbij de aanstaande officieren van de diverse wapens gedurende
vier jaren met elkaar optrekken, kan de onderlinge samenhang van een
officierscorps versterken.
Tot 1866 bood de vierjarige KMA-opleiding in de eerste twee studiejaren een algemene vorming die min of meer overeenkwam met het eindniveau van een voltooide middelbare schoolopleiding. De laatste twee jaren
waren bestemd voor de militaire toepassing van de opgedane kennis en
konden dus worden gezien als de eigenlijke militaire vakopleiding. Het
niveau dat daar bereikt werd, is zeker te vergelijken met dat van een huidige HBO-opleiding.
In het omringende buitenland eiste men van de aspirant-officieren bij
hun toelating tot de opleidingen een vooropleiding die varieerde van Primareife in Pruisen tot bachelier ès sciences in Frankrijk. De Belgen eisten
vanaf 1847 een vooropleiding overeenkomend met de Primareife in Pruisen; vanaf 1858 met die van het eindexamen van de humaniora (het Nederlandse gymnasium).
Alleen bij de Britse officiersopleidingen kwam het niveau van de aspirant-cadetten min of meer overeen met dat van hun Nederlandse collegae. Ook zij waren bij particuliere instituten (crammers) klaargestoomd
voor het toelatingsexamen.
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Al met al kan men zeggen dat het peil van de KMA-opleiding niet uitstak boven dat van de officiersopleidingen in Pruisen, Frankrijk en België. Wellicht lag het iets boven dat van de Britse officiersopleidingen.
De in de Inleiding vermelde Fischer/Lundgreen-these en de visies van
Van Doorn en Teitler op professionalisering van het officiersberoep en de
opleiding van de officier in internaatsverband blijken ook voor Nederland
op te gaan.
Gegeven het feit dat in Nederland tot 1863 een volwaardig, wettelijk
geregeld, middelbaar onderwijs ontbrak, moest de KMA het stellen met
aspirant-cadetten afkomstig van zgn. Franse scholen, te vergelijken met
de oude MULO-scholen. De meesten hadden daarna nog eenjaar op een
particuliere (kost-)school doorgebracht teneinde daar te worden "klaargestoomd" voor het toelatingsexamen. Tegen die achtergrond waren de behaalde onderwijsresultaten op de KMA heel redelijk en kon er enige reden tot tevredenheid bestaan over het aldaar bereikte peil.
Toch is het logisch dat er kritiek moest komen op een opleiding die in
verband met de vooropleiding en de leeftijd van de cadetten wel een
schools karakter moest dragen. Die kritiek - in het volgend hoofdstuk behandeld - richtte zich op dat schoolse karakter van de KMA-opleiding en
op het pedagogisch klimaat dat in die periode op de KMA heerste.
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HOOFDSTUK III
KRITIEK OP HET KMA- EN "MIDDELBAAR" ONDERWIJS TOT 1866

Par. 1: De eerste kritische geluiden op het KMA-onderwijs in de Nederlandse (militaire) tijdschriften (18461857)
Zoals reeds eerder opgemerkt, vond de discussie over het onderwijs aan
de KMA vooral in diverse persorganen plaats. In de in dit hoofdstuk beschreven periode waren het zowel militaire als civiele maandbladen, die
kritische beschouwingen over het onderwijs aan de KMA opnamen. De
discussie startte in de militaire vakpers en vond daarna een vervolg in
respectabele liberale tijdschriften zoals De Gids en De Tijdspiegel. Het
laatste blad verscheen voor het eerst in 1844 en beschouwde zich als gematigd liberaal 1 .

a. Oprichting van De Militaire Spectator en De Nieuwe Spectator
(1832 en 1847)
Op 29 Januari 1832 verscheen het eerste
nummer van het nog altijd verschijnende
tijdschrift De Militaire Spectator, Tijdschrift voor het Nederlandse leger2. Hoofdredacteur, initiatiefnemer en oprichter van
dit tijdschrift was dr. J.C. van Rijneveld,
op dat moment eerste luitenant der Rijdende Artillerie 3 .

Dr. J.C. van Rijneveld, 1799-1851

De doelstelling van zijn blad formuleerde hij als volgt:

1
2
3

De Tijdspiegel 1844 (jrg. 1), p. 11.
De Militaire Spectator (1832- ), oudste thans nog verschijnend maandblad van Nederland (hierna: MS). Na 1972 vervalt het lidwoord in de titel.
Zie biogram.
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"De Spectator wenscht zijne waarnemingen en opmerkingen tot nut van het Leger en
daardoor ten dienste des Vaderlands te doen strekken Wat hem, bij zijne waarnemin
gen belangrijk voorkomt, zal het onderwerp zijner schriftelijke beschouwingen zijn
( ) Het kan niet missen ofhij, die met oplettendheid beschouwt - en dit moet men van
eenen "Spectator" onderstellen - ontmoet soms voorwerpen, welke hij niet schoon,
handelingen welke hij niet goed kan noemen.
In zoverre mogen dan enkele der volgende vertogen of beschouwingen kritisch, liberaal
of m oppositie genoemd worden, nimmer zullen zij ontaarden m het misbruik van een
onzer voortreffelijke vrijheden Bevordering van dat belang, waarvoor allen, die m
Nederland wapens voeren kunnen, zich ten strijd verenigd hebben, is het doel van de
Spectator, en dat wordt door geen gispingen, waarin de geest der liefde ontbreek, be
reikt"4
Uit het bovenstaande citaat uit 1832 sprak een kritisch-loyale opstelling
van De Militaire Spectator ten opzichte van de autocratische regering van
Koning Willem I. De hoofdredacteur schuwde zelfs de woorden "liberaal"
of "in oppositie" niet; woorden die in die tijd zich nu niet bepaald mochten
verheugen in veel sympathie bij het toenmalig bewind. Nog in 1846 trok
ken liberale geluiden in De Militaire Spectator de aandacht. Zo schreef
een luitenant het onderstaande"Ik ben soldaat, maar als de troep ingerukt en de degen opgestoken is, herinner ik mij
gaarne, dat ik daarom niet opgehouden heb te zijn een vrij burger van een vrije staat,
wien het geoorloofd is hardop te denken over alles wat er zoal voorvalt ( ) Gebreken,
leemten, verkeerde maatregelen en wat dies meer zij, kunnen bestaan, maar daarover
denkt men dan zo eens hardop, men schrijft zijn gedachten op de keerzijde van het een
of ander uitrukkend staatje of rapportje, wat men toevallig bij zich heeft, en zendt dit
vervolgens aan de vrije drukpers der H H Broese en Comp te Breda (Broese was de
uitgever van de Militaire Spectator ) Dit recht laat ik mij door niemand ontnemen"5
Voorwaar gedurfde taal voor een officier met zo'n lage rang. Koning Wil
lem II moest nog liberaal worden!
Hoewel De Militaire Spectator kritische, liberale geluiden niet schuw
de, was zij in de ogen van menig kritisch ingestelde liberale officier toch
te gouvernementeel en derhalve partijdig.
Als gevolg daarvan verscheen in 1847 een nieuw militair vaktijd
schrift, dat maandelijks verscheen en als titel meekreeg- De Nieuwe Spec
tator, Krijgs- en geschiedkundig tijdschrift voor het Nederlandse leger. In
1867 zou de n a a m van het tijdschrift wijzigen in De Nieuwe Militaire
Spectator. Bij de oprichting was de redactie in handen van de toenmalige
tweede luitenant van de artillerie T.J. Stieltjes 6 . Ook de kapitein der in
fantene W.J. Knoop 7 , op dat moment docent aan de KMA en evenals
Stieltjes de liberale beginselen toegedaan, maakte vanaf het begin deel
4
5
6
7
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Dr. T.J. Stieltjes, 1819-1878

uit van de redactie en ook hij zou - in 1869 - de liberale gelederen in de
Tweede Kamer gaan versterken. Gezien het kritische en onafhankelijke
karakter van het tijdschrift achtten de redacteuren het raadzaam anoniem te blijven. Tot 1849 trad Stieltjes op als hoofdredacteur, maar in dat
jaar nam Knoop die functie over tot 18678.
In een voorwoord aan de lezer in het eerste nummer in 1847 zette de
redactie zich af tegen De Militaire Spectator en legde de nadruk op haar
onafhankelijkheid van de regering:
"Het andere (T)e Militaire Spectator.) dat zich in de vorige jaren zeer verdienstelijk
heeft gemaakt (...) schijnt tegenwoordig minder aan het militaire publiek te bevallen;
waartoe welligt de eenigszins partijdige strekking van dit tijdschrift kan bijdragen.
Daarom gelooft de Redactie, dat een blad, 't welk niet alle daden van het Oorlogsbestuur zal prijzen, maar alleen die, welke werkelijk lof verdienen, naast de (...) andere
zou kunnen bestaan, en welligt eenig nut aanbrengen. Zal een geschrift, zooveel immer
8

P.M. Netscher, Levensbericht van Willem J a n Knoop; in: Levensberichten der afgestorven medeleden van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde,
Leiden
1894, p. 285 (hierna: Levensberichten
letterkunde).
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mogelijk is, onpartijdig zijn, dan moet het geheel onafhankelijk blijven van het Bestuur, en regstreeks noch zijdelings daardoor gesteund worden. Daartoe behoort in de
eerste plaats de medewerking van het leger; en in de tweede plaats eene Redactie, die,
niet meer in deszelfs gelederen geplaatst, met meerder vrijheid dan officieren in werkelijke dienst, de waarheid durft zeggen, 't zij die aangenaam of hard in de ooren
klinkt. De tijd zal moeten leeren, in hoeverre dit tijdschrift het voorgestelde doel in de
oogen van het militair publiek, bereiken zal'®.

Opmerkelijk in het hierboven geciteerde is de zinsnede over de redactie
die "niet meer in deszelfs gelederen geplaatst met meer vrijheid ..." etc.
De redactie van De Nieuwe Spectator werd immers van 1847-1849 gevoerd door Stieltjes die tot in 1849 nog in actieve dienst was. In het laatste jaar nam Knoop die functie over, aanvankelijk tot 1869 als hoofdredacteur, daarna, tot de opheffing van het blad in 1878, als medewerker.
Knoop verliet de actieve militaire dienst pas in 1872 toen hij als luitenant-generaal werd gepensioneerd.
In het laatste nummer van de eerste jaargang maakte de redactie
"Aan het Nederlandsche Militaire Publiek" gewag van de door haar verwachte en min of meer voorspelde tegenwerking van de zijde van het departement van Oorlog bij het verschijnen van het blad; die tegenwerking
lijkt inderdaad bestaan te hebben zoals uit het onderstaande citaat blijkt:
"Het lag immers in den aard der zaak opgesloten, dat een Bestuur van Oorlog, gewoon
om overal en altijd geprezen te worden, niet gaarne een Tijdschrift zou zien verschijnen, dat soms zijne daden ten hoogste zou afkeuren; en eveneens was te vreezen, dat
uit dien hoofde zoodanig maandwerk vele tegenwerking zou ondervin den. Deze vrees
is dan ook gedeeltelijk bewaarheid geworden; en de omstandigheid dat vele inteekenaars hunne namen verzwegen hebben, om aldus zelfs den schijn van medewerking te
ontgaan, toont genoegzaam aan, hoezeer men vreesde daardoor aan het Bestuur van
Oorlog te mishagen. Niettegenstaande deze veelvuldige tegenwerking, heeft aan den
andere kant de Redactie zich in een ijverige medewerking van sommige officieren
moge verheugen, wier bekwaamheid boven alle twijfel verheven is"10.

b. Kritische geluiden op het KMA-onderwijs
tator en De Nieuwe Spectator (1846-1849)

in De Militaire Spec-

Dat al in de periode Seelig - Delprat (1836-1852) enige kritiek kwam op
het onderwijs aan deze instelling, bleek uit een aantal artikelen in diverse (vak-)tijdschriften.
Vanaf 1840 stroomden de eerste groepen officieren, afkomstig van de
in 1836 weer heropende KMA het Nederlandse leger binnen. Hun chefs,
vooral bij de infanterie en cavalerie, waren voor het overgrote deel in de
9
10

136
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leger, 1847 (jrg. 1), pp. 1-2 ("Aan den lezer!) (hierna: NMS).
Ibid., p. 533.
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praktijk gevormde officieren die over het algemeen geen uitgebreide mili
tair-technische opleiding hadden genoten. Zij bekeken met enige argwaan
de hun "opgedrongen zoogenaamde geleerden die tot niets geschikt" wa
ren. Daartoe was soms ook aanleiding; sommige jonge KMA-officieren,
die zich wel bewust waren van hun militair-academische opleiding, voel
den zich eigenlijk te goed voor de dagelijkse routinedienst en lieten hun
meerderen dat dan ook merken. Dit riep uiteraard weerstand op bij die
chefs en zij schreven de houding van hun jonge ondergeschikten toe aan
een in hun ogen te hoog opgevoerd wetenschappelijk onderwijs aan de
KMA.
De echo van deze houding weerklonk al in een artikel in De Militaire
Spectator van 1846, waarin een redacteur zich tot de bovengenoemde
chefs richtte met de volgende woorden:
"Zoo wordt door и aangenomen, dat de waanwijsheid
van sommige jonge officieren,
welke van de Militaire Akademie komende, (...) voortspruit uit de te hooge opvoering
van het wetenschappelijk
onderwijs dat op die inrigting gegeven wordt.
Daaraan
verwijt men vrij algemeen ook de geringschatting, welke sommige dezer jonge officie
ren omtrent de detaildienst aan den dag leggen"^.

De meer progressieve/liberale tegenhan
ger van De Militaire Spectator, De Nieu
we Spectator, hield in 1849 een pleidooi
voor een meer academische aanpak van
het KM A-onderwijs. In een anoniem
artikel bepleitte de auteur, waarachter
hoogstwaarschijnlijk de hoofdredacteur
en KMA-docent W.J. Knoop schuilging,
een meer volwassen en meer militaire
behandeling van de cadetten, aan wie
een grotere vrijheid moest worden gege
ven en een minder schoolse, meer aca
demische aanpak van het onderwijs.
Enkele saillante passages:

W.J. Knoop, 1811-1894
"Wij willen de cadets der Militaire Akademie, op eene meer eenvoudige, op eene meer
militaire voet, behandeld hebben; het moet minder den schijn hebben, van eene kost
school waar men zich ook met de krijgskunst bezig houdt; en het moet meer het voor
komen verkrijgen van eene kazerne waar men zich ook op de wetenschap toelegt. (...)
MS 1846 (jrg. 14), no. l i p . 224.
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Door aan de cadets meer vrijheid te geven, een minder toezigt op hen te houden, minder op kleinigheden te letten, kan men ook met veel minder aantal onderofficieren volstaan. ( ) Eindelijk zouden wij willen, dat de cadets der Militaire Akademie minder
onderwijs en meer uit zich zelve leerden. (. ) Dikwijls is de studie eener wetenschap,
minder belangrijk om de wetenschap zelve, als wel om de wuze der studie. (. ) Wij zijn
dus van oordeel, dat men aan de Militaire Academie, even als bij elke andere inrigting van onderwijs, de stelregel moet volgen: weinig lessen, maar veel studeeren"12

In Knoops visie moest de KMA een kazerne worden waar ook wetenschap
werd bedreven. Uit het bovenstaande citaat blijkt bovendien de eerste
gepubliceerde kritiek op het kostschoolkarakter van de KMA en het overladen lesprogramma op die instelling (ongeveer 55 lesuren per week; zie
bijlage A). Zoals wij in het vorige hoofdstuk reeds zagen, werd ook in het
buitenland tegen het kostschoolkarakter van de militaire academies en
het daarbij behorende voortdurende toezicht op de cadetten gewaarschuwd. Met name in Engeland waren deze waarschuwende geluiden
duidelijk te horen.

c. Reacties op het Jaarboekje voor de Koninklijke Militaire Akademie in de periodieke
pers
In 1851 verscheen de eerste jaargang van het Jaarboekje voor de Koninklijke Militaire Akademie. Dit Jaarboekje zou achttien jaargangen tellen
en tot en met 1868 verschijnen. De redactie berustte bij J.C.J. Kempees 1 3 , tot 1867 verbonden aan de KMA als officier/docent wiskunde.
Hem stond voor ogen het publiek bekend te maken met de KMA en aan
ouders, voogden en onderwijzers van aanstaande cadetten en adelborsten
de nodige inlichtingen te geven ten aanzien van de toelatingseisen die de
KMA stelde".
In zowel De Gids als De Militaire Spectator verschenen recensies met
betrekking tot dit Jaarboekje. De recensent van De Gids beoordeelde het
Jaarboekje positief en ging in op het door Kempees geschreven artikel
over de inrichting van het onderwijs aan de KMA en het nut dat de Academie reeds had opgeleverd voor de Nederlandse samenleving. Volgens
Kempees was dat nut gelegen in het laten verschijnen van een groot aantal leerboeken, die ook buiten de KMA bij duizenden hun weg vonden in
de Nederlandse samenleving en de positieve invloed die de toelatingsexamens voor de KMA zouden hebben op het middelbaar onderwijs in
Nederland 15 . De recensent was weliswaar redelijk positief over de kwali12
13
14
15
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teit van de door de KMA uitgegeven leerboeken, maar ten aanzien van de
heilzame invloed die de toelatingsexamens voor de KMA op het middelbaar onderwijs in Nederland zouden uitoefenen, was hij pessimistisch.
Hij stelde dat Kempees heel goed zou weten dat dat middelbaar onderwijs, ondanks vijftien jaar (1836-1851) ervaring met toelatingsexamens
voor de KMA, nog veel te wensen overliet. De recensent leverde ook kritiek op het overladen lesprogramma van de KMA en de te geringe tijd die
daardoor overbleef voor zelfstudie. Hij bepleitte daarom, bij handhaving
van de omvang van de lesstof, een vijfjarige in plaats van vierjarige cursusduur 16 .
De recensent van De Militaire Spectator daarentegen was zeer lovend
over het Jaarboekje en meende dat het ten volle aan zijn doel beantwoordde 17 .

Knoops commentaar

(1852-1854)

Naar aanleiding van het verschijnen van de tweede jaargang van het
Jaarboekje ( 1852) publiceerde Knoop een artikel in De Gids van dat jaar,
getiteld "De Koninklijke Militaire Akademie" 18 . Hierin gaf hij milde kritiek op het onderwijs aan de academie. Hij begon met een opsomming van
de verdiensten van de KMA; prees de kwaliteit van de door haar uitgegeven leerboeken en de kwaliteit van haar leiding (Seelig en Delprat), maar
sloot in zijn kritiek toch aan bij die van de recensent van het Jaarboekje
1851 in De Gids van dat jaar. Ook Knoop hekelde het overladen studieprogramma en de geringe tijd voor eigen studie. Hij gaf daarmee dezelfde
kritiek - die hij reeds in 1849 in De Nieuwe Spectator had verwoord - op
het schoolse karakter van het KMA-onderwijs. Knoop bepleitte een onderwijs dat de cadet in staat moest stellen zelfstandig te studeren en
waarbij geheugenwerk zoveel mogelijk moest worden tegengegaan.
Over het onderwijs aan de KMA merkte hij op:
"... dat daar te veel onderwezen wordt, te weinig gestudeerd. Wij zouden het daarom
zeer wenschelijk achten, dat dit omgekeerd werd, dat er veel minder lessen werden gegeven, en de uren voor eigen oefening aanmerkelijk werden vermeerderd. (...) Wij weten het genoeg, dat talentvolle mannen, die aan de Militaire Academie met de taak
van het onderwijs zijn belast, zoo veel mogelijk (...) dat van buiten leeren tegengaan,
en naar vrije ontwikkeling van het oordeel en verstand hunner leerlingen streven,
maar wij weten ook, dat dit streven wordt tegengewerkt door de algemeene regeling en
inrigting van het onderwijs. Geheel anders moet dit ingerigt worden. De wetenschap

16
17
18

De Gids 1851, pp. 383-388.
MS 1851, pp. 423-425.
De Gids 1852, pp. 476-488.
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moet niet, met kracht en geweld, in het verstand worden gedrongen, maar het verstand moet, zooveel mogelijk, de wetenschap opsporen, raden,
ontdekken"^.

De toch tamelijk milde kritiek van Knoop op het onderwijs aan de KMA
werd onmiddellijk gepareerd door dr. J.J. de Hollander 20 , op dat moment
lector in de Oosterse talen aan de academie, in een open Brief aan den
Kapitein W.J. Knoop, over het Onderwijs aan de Militaire Akademie. Deze
brief, gedateerd 28 mei 1852, verscheen eveneens in De Gids.
De Hollander, een man "van den ouden
stempel" 2 1 , ging in op Knoops kritiek
dat er aan de academie te veel zou worden onderwezen en te weinig gestudeerd; dat veel aan de KMA verkregen
kennis zou zijn gebaseerd op geheugenwerk en meer zou bestaan uit veel dan
goed weten. Hij was met Knoop van mening dat er meer uren voor eigen studie
moesten komen; ook stemde hij in met
de suggestie van de beoordelaar van het
Jaarboekje (1851) in De Gids van maart
1851 de cursusduur met één jaar te verlengen. Hij bestreed echter Knoops opvatting dat de kennis aan de KMA verkregen vooral gebaseerd zou zijn op geheugenwerk en merkte op dat de KMAdocenten, onder wie Knoop, zich niet tevreden stelden met kennis louter gebaseerd op geheugenwerk.
Dr. J.J. de Hollander, 1817-1886

Knoops wens vrije studie te bevorderen, wees hij af:
"Ik geloof (...) dat jongelieden op hun veertiende jaar daarvoor niet rijp zijn. (...) Vrije
studie is goed aan onze Hoogescholen. (...) maar aan de Militaire Akademie ware zij,
mijns inziens, geheel
misplaatst"22.

Naar aanleiding van het verschijnen van het Jaarboekje der Koninklijke
Akademie voor de Zee- en Landmagt, 3e jaargang, 1853 - de KMA was inmiddels omgedoopt tot Koninklijke Akademie voor de Zee- en Landmagt,
aangezien de opleiding tot zeeoffïcier was verplaatst van Medemblik naar
19
20
21
22
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de KMA te Breda - verscheen in De Nieuwe Spectator van 1854 een artikel, gedateerd 30 juli 1853, getiteld: De Koninklijke Akademie voor de
Zee- en Landmagt23.
De auteur was zeer waarschijnlijk wederom W.J. Knoop, aangezien hij
hoofdredacteur van dat tijdschrift was en de inhoud en de strekking van
dat artikel veel overeenkomsten vertoonde met Knoops artikel in De Gids
van 1852. Knoop wilde, naar aanleiding van het bovengenoemd Jaarboekje, ook hier enige kanttekeningen maken ten aanzien van het onderwijs
en de opvoeding aan bovengenoemde academie. Na eerst de gewezen
hoofden der academie Seelig en Delprat - beiden waren, zoals hierboven
besproken, na een nauwe samenwerking van achttien jaar op eigen verzoek van hun functie ontheven - te hebben geprezen 24 , oefende hij toch
indirect kritiek op hen uit, door te stellen dat de militaire academie was
opgezet om zo weinig mogelijk op een kazerne te lijken, maar meer op een
voorname kostschool waar ook de krijgswetenschappen werden bestudeerd. Zij zou enigszins op de Franse Ecole Polytechnique moeten lijken,
echter met minder vrijheid en met meer orde. Doel van deze opzet was
het winnen van de hogere standen, de voorname burgerstand, in Holland
die huiverde voor wat zij de "ruwheid van het kazerneleven" noemde 25 .
Hij betoogde vervolgens, dat vooral het middelbaar onderwijs zich in een
jammerlijke toestand bevond en dat de vermindering van onze volkskracht mogelijk voor een goed deel te wijten was aan het achterblijven in
wetenschappelijk opzicht in vergelijking met andere volkeren, met name
in vergelijking met Engeland en Duitsland. Om een en ander zoveel mogelijk tegen te gaan, hadden de voormalige hoofden uitvoerige en grondige studie voorgeschreven en hadden zij een toelatingsexamen geëist dat
aan strenge normen voldeed. Zij hadden gehoopt daardoor o.a. te bereiken dat het middelbaar onderwijs een prikkel ter verbetering zou ontvangen 26 . Vervolgens leverde hij zijn kritiek op het onderwijs op de academie: dit zou te veel het van buiten leren bevorderen en te weinig de
ontwikkeling van het verstand; het zou een onderwijs voor tragen en middelmatigen zijn 27 . Knoop wilde de tijd door de cadet op de academie doorgebracht afhankelijk laten zijn van de gemaakte vorderingen en wenste
dat aan de instelling dezelfde vrije geest in het onderwijs zou heersen, die
men ook aan de hogescholen aantrof 28 .
Ook volgens dit artikel zou de opvoeding niet militair genoeg zijn en
het strenge, onafgebroken toezicht op de cadetten werd een "stelsel van

23
24
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NMS 1854 (jrg. 8) no. 1, pp. 36-51 en pp. 173-199.
Ibid., pp. 38-41.
Ibid., p. 42.
Ibid., p. 42.
NMA 1854 (jrg. 8) no. 3, p. 173.
Ibid., pp. 178-179.

141

Hoofdstuk III
wantrouwen en bespieding" 29 genoemd. De inhoud en strekking van dit
artikel kwamen, behalve met het hierboven gememoreerde Gtds-artikel,
ook overeen met het artikel over de KMA dat reeds in 1849 in De Nieuwe
Spectator was verschenen en dat hoogstwaarschijnlijk moet worden toegeschreven aan dezelfde auteur, in casu Knoop.

Anoniem commentaar op het KMA-onderwijs

(1854-1857)

In een anoniem artikel in De Nieuwe Spectator30, gedagtekend 15 februari 1854, werd gereageerd op het hierboven besproken artikel. De anonymus wilde het onderwijs aan de academie voor de cadetten van de infanterie "hier te lande" - dus niet voor de cadetten bestemd voor NederlandsIndië - aanmerkelijk beperken. Zijn voorstel kwam hierop neer dat voor
de cadetten van de infanterie de vakken natuurkunde, hogere meetkunde, statica, dynamica en strategie vervangen dienden te worden door "vaderlandsche krijgsgeschiedenis"; de tijd aan tekenlessen besteed, diende
aanzienlijk bekort en de uren besteed aan eigen oefening aanzienlijk uitgebreid 31 . Kritiek had de auteur op de vakken Nederlandse taal en letterkunde, geschiedenis en aardrijkskunde 32 .
Vooral de door de KMA-docent, de latere hoogleraar dr. A.A. van Heusden, geschreven handboeken ten behoeve van het aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs werden bestempeld als veel te uitgebreid 33 . Zij dienden door meer beknopte handleidingen vervangen te worden, waarbij het
door Knoop geschreven Kort begrip der tactiek, dat in zijn ogen uitblonk
door beknoptheid en duidelijkheid, als een uitstekend voorbeeld kon dienen 3 4 .
In een vervolgartikel 35 , gedateerd 10 april 1854, wilde hij de cadetten
maar drie jaar op de academie laten en hen in het vierde jaar als cadetkorporaal naar de korpsen zenden, om hen zodoende te laten kennismaken met het werkelijke, sobere soldatenleven 36 . Dat zou de cadetten beter
voorbereiden op hun taak als troepenofficier. In een "Aanmerking van de
Redactie" keerde deze zich tegen het voorstel van de anonieme ingezonden-artikelschrijver. De redactie zag alleen maar nadelen in het voorstel.
De cadet zou de ruwe omgangsvormen van de kazerne - de "kazernetoon"
- gaan overnemen 37 . De anonieme auteur gaf aan het eind van zijn arti29
30
31
32
33
34
35
36
37
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kei de aan de KMA verbonden officieren-docent, die langer dan vier jaar
in die functie aan deze instelling waren verbonden, nog een veeg uit de
pan. Hij stelde voor dat zij maximaal vier jaar als zodanig werkzaam zouden zijn, "omdat (...) enkelen, die daar jaren en jaren werkzaam, het onderwijs als bijzaak beginnen te beschouwen (...) en zich met meer zorg en
ijver op de vermeerdering hunner eigene kennis dan die op hunner leerlingen toeleggen" 38 .
Het voorgaande viel, zoals men zal begrijpen, niet in goede aarde bij de
aan de KMA verbonden officieren-leraar; zij voelden zich beschuldigd van
"een verregaand pligtverzuim" en achtten zich aangetast in hun goede
naam en afgetekend als "laauwe pligtverzakers". Een tiental officieren
van bovengenoemde categorie, onder wie de al eerder genoemde eerste
luitenant J.C.J. Kempees, redacteur van het Jaarboekje, reageerde in het
daaropvolgend nummer van De Nieuwe Spectator. Zij eisten van de anonieme schrijver, dat hij de "enkelen die daar jaren en jaren werkzaam
zijn" met name zou noemen en zichzelf bekend zou maken 3 9 .
In het decembernummer van De Nieuwe Spectator verweerde de anonieme schrijver die blijkens zijn ondertekening anoniem wenste te blijven, zich tegen de kritiek van bovengenoemde officieren. Hij stelde zich
op het standpunt dat zij de zaak overdreven en op de spits dreven; hij
verweet hun gebrek aan logica bij het opstellen van hun protest. Met de
"enkelen" bedoelde hij naar zijn zeggen de officieren-docent in de wiskunde, aardrijkskunde en het rechtlijnig tekenen. Omdat hij niet de bedoeling had personen opzettelijk te krenken, had hij de namen van de betrokken docenten niet genoemd (al kon iedere ingewijde in de materie nu
wel nagaan wie er werd bedoeld). Het verweer eindigde met de weinig
vleiende opmerking "dat eigenbelang en eigenliefde bij hen hooger spreken, dan belang in en liefde voor onze koninklijke academie der zee- en
landmagt" 40 .
Ook in De Militaire Spectator van 1857 werd door een oud-cadet, inmiddels cavalerieofficier, gepleit voor een meer op de praktijk gerichte
opleiding. De schrijver van de ingezonden brief - overigens een groot
voorstander van de wetenschappelijke opleiding van de KMA - meende te
kunnen constateren dat de pas benoemde officier zich aanvankelijk gedroeg als een kat in een vreemd pakhuis. Hij zou in het begin onhandig
"ofte vrijmoedig ofte beschroomd" zijn in zijn optreden.
Om dit te verbeteren stelde hij voor de cadetten slechts drie in plaats
van vier jaar op de academie te laten doorbrengen, waarbij de minimumleeftijd zou moeten worden verhoogd tot 15 jaar. In die drie jaar moest
het wetenschappelijk programma met voldoende resultaat worden door-
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lopen; de militaire vakken dienden te rusten tot in het vierde jaar, dat als
een stagejaar bij de korpsen moest worden doorgebracht.
In 's schrijvers visie bracht de cadet de eerste drie maanden van zijn
stage door als cadet(-soldaat), om daarna bevorderd te worden tot korporaal-titulair voor de tijd van drie maanden. De laatste zes maanden werd
hij dan onderofficier-titulair. De scribent zag als positief gevolg van zijn
voorstel - waarvan hij hoopte dat dit niet zou blijven steken in het stadium van vrome wensen - dat de cadet, aanvankelijk gewend aan een
streng toezicht op het instituut, "onder eene andere, doch meer militaire
tucht" zou worden gesteld. Er zou dus in tegenstelling tot het tot dusverre vigerende systeem een geleidelijke overgang plaatsvinden van strenge
(kostschool-)tucht naar het vrije leven van de pas benoemde officier. De
cadet zou zodoende kennis maken met de krijgstucht, het soldaten- en
het onderofficiersleven en zou op die manier het vertrouwen winnen van
zijn ondergeschikten, vooral van de onderofficieren, en daardoor zou hij
"met den fatsoenlijken onderofficier" in vriendschappelijke betrekking
komen te staan 4 1 .
De commentaren - al dan niet anoniem - op het KMA-onderwijs brachten geen openbare schriftelijke reactie van de zijde van de opleiding van
de landmacht en/of de KMA teweeg. Pas na de gebeurtenissen van december 1866 kwam die officiële reactie in de vorm van de instelling van
een staatscommissie die de grondslagen van de KMA moest herzien.

Par. 2: De visie van de Speciale Commissie van Inspectie
over het Militair Onderwijs op opvoeding en onderwijs
aan de KMA (1840-1867)
Behalve de oprichting van de KMA, bevolen bij KB van 29 mei 1826 42 , lag
het in de bedoeling een tweetal militaire kweekscholen 43 in respectievelijk Leuven en Delft in het leven te roepen. Van deze kweekscholen heeft
men, nadat beraadslagingen o.a. over de omvang van het leerlingenbestand, de huisvesting en het concept-reglement eind 1827 in een impasse
raakten, afgezien 44 . In hetzelfde KB waarbij de KMA werd opgericht, was
tevens de installatie van de in paragraaf 1 genoemde Commissie van Inspectie over het Militair Onder wijs bevolen.
De in het bovenstaande KB genoemde maatregelen waren het gevolg
van de aanbevelingen van de commissie die bij KB van 13 december 1822
was ingesteld. Die commissie had toen tot taak gekregen aanbevelingen
41
42
43
44
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te doen omtrent de inrichting van het militair onderwijs in de Nederlanden.
Zij stond, zoals wij reeds vermeldden, onder voorzitterschap van de
luitenant-generaal J.V. de Constant Rebecque, de chef van de generale
staf, en had als secretaris kapitein Ch. Nepveu.
De op 29 mei 1826 in het leven geroepen commissie van inspectie
stond eveneens onder het voorzitterschap van bovengenoemde generaal
en had wederom Nepveu als secretaris. Haar taak was summier omschreven: "toezigt op 's Rijks militaire opvoedings- en wetenschappelijke inrigtingen".
In het Reglement voor de KMA, vastgesteld bij KB van 27 november
1827 45 , werd aan die commissie van inspectie een concrete taak toebedeeld: aanwezig zijn bij het afnemen van eindexamens (officiersexamens)
aan de KMA 46 . Echter al spoedig, binnen drie weken, zou de commissie
van het toneel verdwijnen; bij KB van 15 december 1827 kreeg zij eervol
ontslag 47 . Een nieuwe commissie werd (voorlopig) niet samengesteld. Wel
werd bij laatstgenoemd KB in een zgn. speciale commissie tot waarneming van de taak inzake het KMA-eindexamen voorzien. Waarschijnlijk
is deze constructie tot 1840 blijven bestaan, maar het is niet duidelijk of
er jaarlijks een ad hoe-commissie werd benoemd of over meerdere jaren
steeds dezelfde commissie optrad. In de jaren 1829 en 1830 vervulde de
Raad van Toezicht deze taak bij gebrek aan een reglementair voorgeschreven Commissie van Inspectie.
Bij KB van 16 april 1840 48 werd in die zin wijziging aangebracht dat
er een vaste speciale commissie kwam. Bij opheffing daarvan, krachtens
KB van 6 maart 1867 49 werd deze commissie aangeduid als Speciale
Commissie van Inspectie over het Militair Onderwijs.

a. Loftuitingen

op de KMA

De hierboven genoemde commissie stond onder leiding van de eerder genoemde generaal-majoor F.C. List, die al spoedig in november 1840 zijn
voorzitterschap zou neerleggen in verband met zijn benoeming tot direc45
46
47
48
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KB van 27 november 1827 nr. 159.
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- F.C. List: voorzitter
- F.J.E. van Weijck, generaal-majoor der genie
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teur-generaal van Oorlog; een functie die in 1843 werd omgedoopt in mi
nister van Oorlog.
In de vroege zomer van 1840 hield deze commissie, dan nog onder lei
ding van List, een inspectie op de KMA. Het resultaat was een tevredenheidsbetuiging voor laatstgenoemde instelling. Hierin werd het "wijs en
doelmatig bestuur" van Eerste en Tweede Kommandant (de gouverneur
en zijn tweede man) de "ijverige medewerking" van de officieren en hoog
leraren en de "onder allen heerschende eensgezindheid" die de goede
geest en goede stemming onder het cadettencorps bevorderde, hogelijk
geprezen. Onder leiding van Seelig, de Eerste Kommandant van de KMA,
zou deze instelling "een steeds hogere trap van volmaaktheid" bereiken;
dit "tot roem van het Nederlandsche leger" 5 0 , aldus bovengenoemd ge
schrift. Ook Prins Frederik sloot zich bij deze loftuitingen aan, waarbij
hij de wens uitsprak dat alles wat betrekking had op onderwijs, personeel
en inwendige dienst door tussenkomst van de Speciale Commissie van
Inspectie aan het departement van Oorlog zou worden gezonden 5 1 . Ook
uit deze wens van de Prins bleek duidelijk dat de Speciale
Commissie
diende te worden gezien als een intermediair tussen de KMA-leiding en
het departement van Oorlog.
De Eerste Kommandant van de KMA, de meergenoemde luitenant-ko
lonel Seelig, werd, wellicht mede onder invloed van de tevredenheidsbetuiging, enige tijd later tot kolonel bevorderd 5 2 .
Bij KB van 22 november 1840 werd de generaal-majoor Jhr. H.J.F, van
der Wijck voorzitter van de Speciale Commissie (dit ter vervanging van
zijn voorganger, de inmiddels tot directeur-generaal van Oorlog benoem
de List).
N a a r aanleiding van het jaarlijks inspectierapport, dat de commissie
in de zomer van 1841 aan de directeur-generaal van Oorlog, List, had uit
gebracht en waarin de KMA-leiding haar officieren en burgerdocenten
wederom lof was toegezwaaid, werd Seelig in kennis gesteld van zijn
nieuwe functiebenaming; hij werd nu gouverneur van de KMA; zijn twee
de man, LP. Delprat die tot dan toe de titel van Tweede
Kommandant
voerde, zag zijn functiebenaming gewijzigd in die van Kommandant van
de KMA. Daarenboven werd een aantal officieren, verbonden aan die in
stelling, benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. On
der deze officieren bevonden zich de kapitein der infanterie, J.J. van
53
Mulken , later minister van Oorlog en de kapiteins der artillerie dr. J.C.
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van Rijneveld 54 , de oprichter en hoofdredacteur van de Militaire Spectator, en J.P.C, van Overstraten 55 , later gouverneur van de KMA.
Aan nog een aantal andere officieren en burgerdocenten onder wie de
hoogleraar in de Nederlandse taal Van Bolhuis 56 , de lector in de wiskunde Wenkebach en de leraren eerste klasse Van Heusden 57 , Strootman en
Badon Ghijben werd vanwege Koning Willem II een tevredenheidsbetuiging uitgereikt.
Dat de directeur-generaal van Oorlog het volkomen eens was met het
lovende inspectierapport bleek uit zijn brief gericht tot de gouverneur
van de KMA, Seelig:
"dat die voor het leger zoo belangrijke inrigting onder leiding van UHEG eenen graad
van ontwikkeling heeft bereikt waar op dezelve, met de beste instellingen van gelijken
aard in andere landen kan wedijveren en dat, indien de omstandigheden toelaten om
nog eenigen tijd op de met zoo een gelukkig gevolg ingeslagen weg, voorttegaan de bedoelde inrigting, terwijl zij dan tot een voorbeeld zal kunnen strekken voor andere, tevens voortdurend werken zal tot heil en als eerste oorzaak van verbetering van het
Nederlandsche krijgswezen"*°.

Tevredenheidsbetuigingen over het onderwijs en de opvoeding aan de
KMA bleven gedurende de volgende periode een jaarlijks terugkerende
gebeurtenis. Zo uitte ook in juni 1842 de Speciale Commissie haar tevredenheid naar aanleiding van de gehouden jaarlijkse inspectie:
"De uitkomsten die binnen het kort tijdsbestek van zes jaren aan de Akademie zijn
verkregen, evenaren op zijn minst, zo zij niet overtreffen · die welke andere gestichten
van denzelfden aard in Europa vermogen aan te bieden"^.

Deze goede resultaten waren volgens de commissie te danken aan het
streven van de KMA-leiding samenhang te brengen in het onderwijs door
"daarstelling van een overzigtelijk geheel der vereischte wetenschappen een Encyclopedie der gevorderde kennissen voor de doelmatige opleiding
der officieren van alle wapens" 60 .
Wij kunnen ons echter naar aanleiding van het bovenstaande citaat de
vraag stellen waarop de commissie zich baseerde toen zij de KMA vergeleek met soortgelijke buitenlandse instellingen. Het blijft immers hachelijk de militaire academies van de verschillende landen onderling te vergelijken. De instellingen moeten voldoen aan de nationale behoeften van
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de betrokken landen en zijn daarom op verschillende wijze georganiseerd
en stellen daarom ook verschillende eisen.
Pas in 1854, na de ongeregeldheden aan de KMA van december dat
jaar, zou de Speciale Commissie een ander, kritischer geluid laten horen.
Het succesvolle duo Seelig en Delprat had zijn carrière aan de KMA in de
vroege herfst van 1852 beëindigd en het voorzitterschap over de Speciale
Commissie was per 27 september 1852 overgegaan in de handen van de
inmiddels tot luitenant-generaal bevorderde Ch. baron Nepveu 61 , die,
sinds 1 januari 1841 generaal-majoor en chef van de generale staf, enige
maanden in 1848 minister van Oorlog was geweest in het kabinet Schimmelpenninck en sinds 1850 voorzitter was van het Comité van Defensie.

b. Ordeverstoringen

aan de KMA (1854-1858) en de reactie

daarop

Op 5 en 11 december 1854 vonden op de KMA zgn. "bullefeesten" plaats,
waaraan enkele tientallen cadetten en adelborsten van het tweede studiejaar deelnamen. Zo'n "bullefeest" bestond uit het barricaderen van
deuren en ramen, het doven van de lichten en dat alles begeleid door het
maken van veel lawaai 62 . Die "bullefeesten" waren een uiting van ongenoegen van de cadetten en adelborsten en gericht tegen de handhavers
van orde en tucht: de onderofficieren. Nadat door de staf van de academie
de toegangen weer met geweld waren geopend en de orde was hersteld,
was onmiddellijk een bijzondere commissie, bestaande uit officieren
werkzaam aan de academie, samengesteld. Die commissie kreeg tot taak
de daders van de ongeregeldheden op te sporen. Na enige dagen had zij
haar taak volbracht en waren achttien daders opgespoord, die in drie categorieën werden ingedeeld. De aanvoerders zouden één jaar bij het leger
gedetacheerd worden; de tweede categorie, bestaande uit acht cadetten
en één adelborst, zouden ook worden gedetacheerd, maar voor een half
jaar. De derde categorie, een tiental cadetten en adelborsten omvattend,
zou het kerstverlof op de KMA moeten doorbrengen.

61 Ziebiogram.
62 Voor een beschrijving van de zgn. "bullefeesten" zij verwezen naar het met veel gevoel voor humor, stijl en ironie geschreven boek van G. Kepper, De Militaire Academie (met 77 illustraties naar tekeningen J. Hoynck van Papendrecht en H.M.
Krabbé), Amsterdam 1897, pp. 95-97 (hierna: Kepper). George Kepper was oud-genieofficier en oud-cadet. Hij beschreef in dit boek het cadettenleven aan de KMA in
de periode 1850-1860. Hoe de eenmaal officier geworden cadet zich als jong luitenant had te gedragen, werd door de toenmalig tweede luitenant J.C.J. Kempees,
docent wiskunde aan de KMA, beschreven in zijn nog niet geheel in de vergetelheid
geraakt boek dat vele pedagogische raadgevingen telt: Holloway-pillen voor een
jong officier, of wenken aan mijnen broeder bij zijn verlaten der Koninklijke Militaire Akademie, 's-Gravenhage 1848 (hierna: Kempees, Holloway- pillen).
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Het was de bedoeling van de leiding om door middel van deze straffen de
slechte invloed, die de ouderejaars cadetten op hun jongerejaars collegae
hadden, tegen te gaan. Zij had aan de minister deze straffen voorgesteld
zonder de Speciale Commissie te raadplegen.
Daarnaast gaf zij de minister in overweging een drietal maatregelen te
nemen die de krijgstucht onder de cadetten en adelborsten zou moeten
bevorderen:
- herstel van de inmiddels afgeschafte rangen van cadet-korporaal en
cadet-sergeant;
- het laten tekenen van de krijgsartikelen door cadetten van het derde
studiejaar en
- het opnemen van de straffen van detachering en het intrekken van
vakantie in het Reglement voor de KMA63.
De Speciale Commissie was daarover waarschijnlijk in haar wiek geschoten. Zij gaf alsnog ongevraagd advies aan de minister, H.F.C, baron
Forstner van Dambenoy 64 , evenals de voorzitter van de commissie, Nepveu, conservatief georiënteerd.

m χ **
'™'wBE-^^ \

Charles baron Nepveu, 1791-1871
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Dit advies voegde zij bij haar commentaar op het jaarlijks algemeen verslag over 1854-1855 dat door de academieleiding was opgemaakt. Bij
monde van haar voorzitter uitte zij bedenkingen tegen de voorgenomen
strafmaatregelen. De commissie stelde zich op het standpunt dat de straf
van detachering bij één legeronderdeel zou dienen te geschieden, waarbij
de cadetten aan een strenge tucht zouden moeten worden onderworpen.
In een uitvoerige beschouwing laakte zij de haars inziens verkeerde mentaliteit die het cadettencorps was binnengeslopen. Anderzijds spaarde zij
ook niet haar kritiek op de KMA-leiding die de cadetten en adelborsten
zou behandelen als een stel kwajongens en ongedisciplineerde soldaten.
Daarom adviseerde zij de minister van Oorlog preventieve maatregelen
te nemen die vooral moesten appelleren aan het eergevoel en het zelfrespect van de cadetten en adelborsten. Van deze wèl aanwezige gevoelens
was volgens de commissie thans niets te bespeuren, aangezien de ondeskundige academieleiding geen kans had gezien deze op te wekken. Ook
de ontgroeningspraktijk waaraan het hele eerste studiejaar was onder^
worpen, was de commissie een doorn in het oog. Zij kwam dan ook tot de
slotsom dat het op dat moment vigerende systeem van preventieve
maatregelen en strenge straffen te kort schoot en dat men van kwaad tot
erger verviel. Het dieptepunt vormden de gebeurtenissen van december
1854, die aantoonden dat de cadetten en adelborsten weerspannig gedrag
vertoonden en samenspanden tegen de academieleiding. Zij ontzagen zich
niet te "liegen" en te "bedriegen" en "laaghartig geweld tegen jongeren en
zwakkeren" te gebruiken.
De commissie kwam naar aanleiding van haar analyse van de toestand op de KMA tot de volgende aanbevelingen:
a. Voortaan dienden alle personeelsleden van de KMA, vooral de officieren, mee te werken aan de opvoeding en "zedelijke vorming" van de
cadetten en adelborsten. Op dat moment waren slechts enkele officieren, ingedeeld bij de vier cadettencompagnieën, daarmee belast. De
commissie zag gaarne dat alle daarvoor in aanmerking komende officieren, een dertigtal, voor die taak werden ingezet. Zij dienden op een
vaderlijke en intensieve wijze om te gaan met de hun toevertrouwde
pupillen, hen welwillend raad te geven en te ondersteunen. Het accent
van de opvoeding zou komen te liggen op "gestage aanmoediging".
b. Bij de beoordeling van cadetten en adelborsten dienden niet alleen hun
vorderingen op het gebied van wetenschappelijke kennis en kunde in
ogenschouw te worden genomen, maar ook hun gedrag, karakter en
opvoeding zoals dat ook gebruikelijk was bij de beoordeling van officieren die bij de krijgsmacht dienden.
Nepveu, de voorzitter van de commissie, hekelde de vigerende regeling
van het overgangsexamen naar een hoger studiejaar, waarbij voor bevordering tot dat j a a r uitsluitend naar de "wetenschappelijke vorde-
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ringen" werd gekeken en het gedrag van de cadetten buiten beschou
wing bleef.
Ook de rangschikking op de promotielij st door de Raad van Toezicht
geschiedde eveneens uitsluitend op grond van behaalde resultaten bij
de wetenschappelijke opleiding. Om dit te corrigeren deed de commis
sie de aanbeveling, dat cadetten, die tijdens hun opleiding waren ge
straft met licht, verzwaard of streng arrest, "strafpunten" zouden wor
den toegekend waardoor hun plaats op de ranglijst van hun promotie
tot officier zou dalen,
с Ter bevordering van hun gevoel van eigenwaarde kwam de commissie
met een aanbeveling het tot dan toe bestaande rookverbod voor cadet
ten op te heften en het roken op bepaalde plaatsen op het academieter
rein toe te s t a a n 6 5 .
In haar inspectieverslag van juni 1856 constateerde de commissie dat de
door haar gedane aanbevelingen waren ingevoerd en effect sorteerden.
Minder effectief bleek het opnieuw ingevoerde systeem, waarbij de cadet
ten werden voorzien van militaire rangen. Cadetten bleken ten opzichte
van elkaar toch andere, meer kameraadschappelijke, posities in te nemen
dan ten opzichte van militaire minderen die tot andere onderdelen van
het leger behoorden 6 6 .
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Cadet 1Θ46

Cadet 1852

In november 1857 waren er opnieuw strubbelingen tussen de diverse
studiejaren. Cadetten van het hoogste, het vierde studiejaar, hadden met
geweld de derdejaars cadetten naar hun slaapplaatsen willen verdrijven,
hetgeen een kortstondige vechtpartij tussen beide studiejaren opleverde,
waarbij drie cadetten lichtgewond raakten. Tijdens die vechtpartij had de
cadet Küster met een mes wild om zich heen geslagen, hetgeen hem een
strafdetachering bij een Infanterieregiment tot 1 september 1858 opleverde. Naar aanleiding van het jaarverslag over 1857, afkomstig van de
gouverneur van de KMA, de generaal-majoor I. Scheltus, waarin het bovenstaande voorval was gemeld, stelde de commissie zich op het standpunt dat - in tegenstelling tot hetgeen de academieleiding meende - in het
voorgevallene geen vete tussen het vierde en derde studiejaar moest worden gezien, maar dat die strubbelingen hun oorzaak vonden in het misbruik maken van het gezag dat de vierdejaars ontleenden aan hun hogere
militaire rang. Opnieuw zag de commissie zich genoodzaakt, evenals na
de gebeurtenissen van december 1854, te wijzen op het volgens haar nog
altijd te kort schietend toezicht op de cadetten 67 .
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Cadet 1Θ56

Cadet 1867

In oktober 1858 was het weer raak. Opnieuw vonden aan de KMA or
deverstoringen plaats, ditmaal veroorzaakt door cadetten van het tweede
studiejaar. Dit studiejaar had in de loop van de avond van de 12e oktober
gedurende vijf minuten zijn ongenoegen geuit over de bestraffing van de
tweedejaars cadet Barthélémy, die een eerstejaars cadet had mishandeld
door deze te stompen. In zijn brief van 13 oktober daaraanvolgend aan de
minister van Oorlog, C.T. van Meurs, maakte de gouverneur van de
KMA, I. Scheltus, gewag van het voorgevallene waarbij hij tevens rapporteerde dat het onderzoek aan een inmiddels geïnstalleerde commissie van
officieren, verbonden aan de KMA, was opgedragen 68 . In een volgende
brief, gedateerd 16 oktober 1858, berichtte Scheltus aan Van Meurs dat
de ingestelde commissie aan hem verslag had uitgebracht en dat de Raad
van Toezicht diezelfde dag nog bijeen zou komen. Aangezien de ordeverstoringen bleven voortduren - men had de daders nog steeds niet kunnen
achterhalen - besloot de academieleiding de oudste twaalf cadetten van
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het tweede studiejaar naar huis te zenden 69 , voorwaar een nogal willekeurige maatregel!
De voorzitter van de Speciale Commissie, Nepveu, was per brief van 13
oktober door Scheltus ingelicht. In zijn brief van 18 oktober, gericht aan
zijn superieur Van Meurs, herinnerde Nepveu hem aan het feit dat op de
KMA al vaker dit soort ordeverstoringen hadden plaatsgevonden, waarbij
cadetten samenschoolden en bepaalde studiejaren voor elkaar partij trokken. Hij adviseerde Van Meurs dan ook strenge maatregelen te nemen.
Tot het nemen hiervan had hij al eerder geadviseerd. Naar aanleiding
van de wanordelijkheden van november 1857 had Nepveu gemeend te
moeten opmerken dat deze wanordelijkheden waren toe te schrijven aan
een te soepele behandeling van de cadetten en een overdreven zwakke
wijze van reageren op die onlusten, waardoor de discipline hoe langer hoe
meer te wensen overliet. Dit had er toe geleid dat thans het tweede studiejaar samenspande en kans zag geheimhouding van de gang van zaken
af te dwingen. Nepveu stelde derhalve drastische maatregelen voor: het
hele tweede studiejaar zou naar de diverse legeronderdelen moeten worden gestuurd, waarbij dat studiejaar onder een speciaal toezicht en onder
zeer strenge discipline zou moeten worden geplaatst. Bovendien zou, als
gevolg van deze maatregelen, het hele tweede studiejaar één jaar later
tot officier moeten worden bevorderd. Die maatregelen dienden aan de
ouders te worden meegedeeld, waarbij als redenen van die maatregelen
zou worden opgegeven: "onvoegzaam gedrag, gepaard met onbuigzaam
verzet"; een gedrag dat te wijten zou zijn aan "minder doelmatige beginselen bij de opvoeding in hun eerste jeugd". Nepveu schroomde dus niet
ook de ouders van het weerspannige tweede studiejaar verwijten te maken. Hij spoorde Van Meurs aan niet te dralen met het nemen van maatregelen aangezien het er naar uit begon te zien dat "één oproer per jaar"
de gewone gang van zaken op de KMA dreigde te worden. Hij verweet de
academieleiding het verzuim van preventieve maatregelen en wilde de
gangmakers van de ongeregeldheden bestraffen met verwijdering van de
academie 70 .
In zijn brief van 17 oktober 1858 meldde Scheltus aan de minister van
Oorlog onder verwijzing naar zijn op 13 en 16 oktober verzonden brieven
zijn voorstel om, conform het advies van de Raad van Toezicht, de twaalf
naar huis gezonden cadetten nog één jaar te detacheren bij de onderdelen
van het leger 71 .
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Op 19 oktober rapporteerde Scheltus, via tussenkomst van de voorzitter
van de Speciale Commissie, dat men als gevolg van de genomen maatregelen op de KMA op het spoor van de schuldigen was gekomen 72 .
In zijn brief van 25 oktober 1858 deed
Scheltus zijn minister het voorstel de
inmiddels opgespoorde schuldigen te
verdelen in vier categorieën en hen
per categorie te straffen; drie cadetten, de hoofdschuldigen, zouden van
de academie moeten worden verwijderd en zij zouden pas na verloop van
vier jaren bevorderd kunnen worden
tot officier; de tweede categorie, vier
cadetten tellend, zouden gestraft dienen te worden met één jaar detachering; een derde categorie, twee cadetten omvattend, diende voor de tijd
van zes maanden bij het leger te worden geplaatst; de vierde categorie,
vier cadetten, in mindere mate schuldig, zouden disciplinair kunnen worden gestraft 73 .
I. Scheltus, 1798-1879

In zijn brief van 27 oktober 1858 kwam Nepveu ietwat terug van zijn per
brief van 18 oktober 1858 voorgestelde drastische maatregelen ten
aanzien van het tweede studiejaar. Hij kon zich nu wel vinden in de door
Scheltus voorgestelde straffen, maar hij wenste wel dat de academieleiding zou blijven zoeken naar alle schuldigen. Bovendien wilde hij dat alle
cadetten van het tweede studiejaar, bij wijze van straf, hun vakantie zou
worden ontnomen. Ten aanzien van de weg te zenden cadetten wilde hij
voorkomen dat dezen nog ooit tot officier zouden worden bevorderd 74 .
Op 3 november 1858 zond de minister van Oorlog, Van Meurs, een
brief aan Nepveu, waarin hij hem meedeelde dat Zijne Majesteit de Koning niet wenste dat de drie cadetten van de eerste categorie te straffen
cadetten zouden worden weggezonden. Derhalve diende de eerste tot en
met de derde categorie tot 1 september 1859 te worden gedetacheerd bij
72
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een der regimenten infanterie. Wel werd door koning Willem III goedge
vonden dat het Reglement KMA in dier voege werd gewijzigd, dat de ca
detten vanaf het begin van h u n tweede verblijfsjaar op de KMA de
krijgsartikelen dienden te tekenen. Ook stemde Van Meurs in met Nepveus voorstel om de tweedejaars cadetten hun vakantie te ontnemen en
hen in die periode bezig te houden met het laten maken van militaire
marsen en het beoefenen van militaire exercitie. In diezelfde brief be
klaagde Van Meurs zich tegenover Nepveu over de zijns inziens weinig
psychologische handelwijze en de "laauwheid" van de KMA-leiding, die
blijkbaar te weinig strenge voorzorgsmaatregelen had getroffen. Ook
laakte hij de door de academieleiding getroffen maatregel, waarbij aan
vankelijk de oudste twaalf tweedejaars cadetten naar huis waren gezon
den en hij verzocht Nepveu de gouverneur Scheltus "met den meesten
nadruk" in kennis te stellen van zijn ongenoegen met de gang van zaken
op de KMA 7 5 .
Op 13 november daaropvolgend had de veelgeplaagde Scheltus de on
aangename taak zijn minister opnieuw een incident te melden. Ditmaal
betrof het de cadet Otken, voor het tweede j a a r in het eerste studiejaar
verblijvend. Otken had zijn studiejaargenoot, de eerstejaars cadet Duycker, zoon van een generaal, verregaand mishandeld, waarbij op de ach
tergrond meespeelde het streven van de ouderejaars n a a r overheersing
van de jongerejaars cadetten. In zijn vergadering, nog diezelfde dag ge
houden, had de Raad van Toezicht unaniem geoordeeld dat de cadet Ot
ken diende te worden verwijderd. Bij dit oordeel sloot Scheltus zich aan
en hij adviseerde zijn minister deze maatregel ten aanzien van Otken te
nemen 7 6 .
In zijn brief van 16 november 1858 aan Nepveu verklaarde Van Meurs
een brief van Scheltus, gedateerd 10 november 1858, te hebben ontvan
gen. In deze laatste brief had Scheltus getracht het afkeurend oordeel
van Van Meurs te wijzigen door te stellen dat hij, Scheltus, indien hij op
de hoogte van de ongeregeldheden was geweest, geen andere maatregelen
had kunnen nemen. Van Meurs vond deze reactie van Scheltus ontmoedi
gend en hij bleef bij zijn oordeel - en dat van Nepveu - dat er op de KMA
te weinig voorzorgsmaatregelen waren genomen. Hij drong er bij hem op
aan Scheltus nogmaals daarop te wijzen. Het wegzenden was door Schel
tus in zijn brief van 10 november 1858 verdedigd met een beroep op een
zelfde handelwijze bij de ongeregeldheden van december 1854; alleen,
toen betrof het cadetten van wie men toen reeds het vermoeden had dat
zij tot de meest schuldigen behoorden, terwijl men in oktober 1858 wille
keurig een twaalftal cadetten n a a r huis had gezonden. Van Meurs bleef
75
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dus ook deze handelwijze van Scheltus afkeuren en bleef bij zijn aanvan
kelijk negatief oordeel over de handelwijze van de gouverneur. Hij ver
zocht Nepveu opnieuw zijn oordeel aan de gouverneur van de KMA over
77
te brengen .
Diezelfde dag verzond Van Meurs nog een tweede brief aan Nepveu,
waarin hij hem meedeelde dat de cadet Otken ontslag zou krijgen. Van
Meurs wenste, onder andere op grond van de gebeurtenissen van oktober
en november van dat jaar en naar aanleiding van mondelinge mededelin
gen van de generaal Duycker, de vader van de door Otken mishandelde
cadet, dat er thans afdoende maatregelen zouden worden genomen. In de
ze brief droeg hij daarom de Speciale commissie van inspectie op zich
naar de KMA te begeven om aldaar een nauwkeurig onderzoek in te stel
len. Bij dat onderzoek moest worden getracht "de oorsprong van het
kwaad op te sporen" en "de vereiste middelen aan te wijzen om dat
kwaad te bestrijden". Dat kwaad bestond volgens Van Meurs uit het ple
gen van baldadigheden en het plagen van jongerejaars cadetten door ou
derejaars. Deze plagerijen mondden zijns inziens veelal uit in daadwerke
lijke mishandelingen. Dit verkeerde gedrag diende met wortel en tak te
worden uitgeroeid, zodat de echte militaire geest, vooral eerbied en ont
zag voor alles wat de krijgstucht en de discipline betrof, zou zegevieren 7 8 .

с Het rapport

van de Speciale Commissie van 5 december

1858

Conform de opdracht die de Speciale Commissie onder voorzitterschap
van Nepveu van Van Meurs had gekregen, spoedde zij zich naar Breda
om daar een onderzoek in te stellen naar de misstanden op de KMA en op
grond van dat onderzoek een aantal middelen aan te wijzen om deze mis
standen te bestrijden. Het onderzoek, dat slechts enige weken in beslag
nam, leverde een zeer uitvoerig rapport op dat de toestand op de KMA
ten aanzien van tucht en orde beschreef, voorafgegaan door een geschrift
dat de titel voerde: Grondslagen tot verbetering van tucht en toezigt aan
de Militaire Akademie. In deze "grondslagen" deed de commissie een aan
tal voorstellen ter verbetering van de tucht aan de KMA. De commissie
bepleitte dan ook een "krachtig bestuur waarvan impulsen uitgaan". Dit
bestuur diende naast militaire kwaliteiten ook te beschikken over veel
psychologisch inzicht; naast militaire bekwaamheden was een weten
schappelijke vorming een voorwaarde. Alleen bij een combinatie van deze
eigenschappen en vaardigheden zou het mogelijk zijn op effectieve wijze
leiding te geven aan opvoeding en onderwijs aan de cadetten.
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De academieleiding diende dus op basis van moreel overwicht haar taak
uit te oefenen De academieleiding, met name de gouverneur en zijn
tweede man, de Kommandant, diende doordrongen te zijn van de uit te
voeren hervormingen, omdat deze anders zouden mislukken. De commissie adviseerde derhalve de vervanging van onderwijzend en leidinggevend personeel, dat door een te langdurig verblijf aan de academie minder geschikt voor zijn taak werd bevonden. Ook in De Nieuwe Spectator
van 1854 had een anonieme scribent al gewezen op de zijns inziens nadelige gevolgen van een langdurig verblijf van officieren-docenten op die instellingen.
Het door de commissie gewenste karakter van de KMA werd door haar
in de "grondslagen" als volgt onder woorden gebracht:
"De instelling moet een bepaald militair karakter bezitten en geheel berekend zijn tot
vorming van officieren die de grondslagen zoowel wat karakter als kennis betreft, m
zich hebben opgenomen, om na genoegzame ondervinding en voortgaande ontwikkeling alleszins deugdelijk en bruikbaar voor de dienst te worden Thans is de Akademie te veel een groóte kostschool, waarop beginsels van militaire tucht worden toegepast"''9

De in het bovenstaande citaat geuite kritiek op de KMA was enige jaren
eerder ook al door Knoop in zijn artikelen over de KMA in De Gids van
1852 geuit.
Ten aanzien van de ontgroening van nieuw aangekomen cadetten stelde de commissie zich op het standpunt dat deze streng diende te worden
verboden; mishandeling van jonge cadetten zou moeten worden bestraft
met onmiddellijke verwijdering van de academie. Ouders en voogden van
cadetten dienden per circulaire in kennis te worden gesteld van het bovenstaande.
Naast bovengenoemde maatregelen achtte zij het wel wenselijk een
aantal huishoudelijke verbodsbepalingen die in haar ogen geen nut hadden geleidelijk op te heffen en de cadetten een aantal vermakelijkheden
in het vooruitzicht te stellen, indien zij deze door hun goed gedrag waardig toonden. De klassieke vorm van opvoeding: straffen en belonen, "the
whip and the carrot", was blijkbaar de filosofìe van de commissie.
Tenslotte gaf zij de minister in overweging de leeftijd van toelating tot
de KMA te verhogen, zodat het onderwijs aan de cadetten zou kunnen
worden vereenvoudigd en in beginsel meer grondige kennis zou kunnen
worden verschaft 80 .
In het eigenlijke rapport en de daarbij gevoegde "consideratien" dat
volgde op de "grondslagen" ging de commissie in op het tot dan toe ge79
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voerde beleid van de gouverneur. Deze functionaris zou voortaan onmid
dellijk dienen in te grijpen bij ongeregeldheden en feitelijke insubordina
tie. De commissie zag als een van de oorzaken van de insubordinatie de
controle op de cadetten, die voornamelijk werd uitgeoefend door met ge
ringe macht beklede onderofficieren. Deze onderofficieren moesten door
middel van "verspieding" en het "aangeven van cadetten" de orde en
tucht handhaven. Deze handelwijze riep bij de cadetten, die zich qua so
ciale achtergrond verheven voelden boven de onderofficieren, gevoelens
van minachting, onwil, tegenzin, zelfs van h a a t op. Deze gevoelens van
eigendunk bij de cadetten dienden, n a a r de mening van de commissie,
niet geheel de kop te worden ingedrukt, aangezien eergevoel en gevoelens
van zelfrespect levendig dienden te blijven. Aan dat eergevoel ontbrak
het thans; immers de cadetten rekenden het zich tot plicht te liegen en
bedriegen wanneer het gold "zich onderling in het kwaad en de insubor
dinatie te helpen".
Gezien de minder gunstige ervaringen met de handhaving van orde en
tucht door onderofficieren kwam de commissie dan ook opnieuw tot de
conclusie dat de controle op de cadetten zou moeten uitgaan van de offi
cieren die daarbij zouden worden geassisteerd door de onderofficieren. De
commissie stelde in dit verband de cadettenschool van het koninkrijk
Hannover tot voorbeeld:
"... slechts twee onderofficieren (zijn) ingedeeld, uitsluitend voor administratief werk.
De officieren aldaar, een gering aantal, zorgen voor onderwijs, opvoeding, orde en
tucht. Op een wel geordende kadettenschool, die het denkbeeld met zich meevoert van
meer beschaafde jongelieden meer gevorderd en fijner opgevoed, moet dit ook aldus
wezen, en niet het omgekeerde zoals bij ons, maar voor het overheidspersoneel is het
gemakkelijk, dat is waar. Doch de uitkomsten zijn dan ook slecht, en dat is ook
waar!"^

De commissie zag als voornaamste oorzaak van de ongeregeldheden de
"aanmatigende suprematie" van het ene jaar boven het andere, waardoor
een "imperium in imperio", "eene magt in eene magt" voortduurde. Dit
diende te worden tegengegaan door middel van repressie, maar ook door
een dagorder gericht tot de cadetten en een circulaire te verzenden aan
de ouders en voogden van de cadetten. Die dagorder, waarin de cadetten
onder bedreiging van zware straffen werden opgeroepen hun laakbaar
gedrag te staken en waarin een beroep werd gedaan op hun eergevoel,
werd daadwerkelijk enige weken later uitgegeven. In de circulaire wer
den de ouders op de hoogte gebracht van de ongeregeldheden van okto
ber/november 1858 en de oorzaken daarvan. Zij werden bovendien opge
wekt het gedrag van hun zonen af te keuren en hun invloed aan te wen
den hen het "verfoeijelijke of verderfelijke van zulk een bestaan" onder
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ogen te brengen. In zijn brief van 18 oktober 1858 aan Van Meurs had
Nepveu een dergelijke circulaire reeds voorgesteld; in zijn rapport herhaalde hij dus dit voorstel.
De commissie gaf de minister voorts in overweging streng de hand te
houden aan de aan het tweedejaar opgelegde straf, bestaande uit het ontnemen van de vakantie, en niet te zwichten voor de aandrang van de familie van deze cadetten om hiervan afte zien.
Ten aanzien van de opvoeding van de cadetten had zij een zeer uitgesproken oordeel: die opvoeding diende gericht te zijn op het ontwikkelen
van "zedelijkheid, eergevoel en waarheidsliefde" bij de cadetten. De leemte die er op dat moment nog bestond in die opvoeding zou voortkomen uit
"een oud en verkeerd beginsel" dat bij de academie gold:
"onderwijs is alles, opvoeding, zoo praktisch als zedelijk is eene nevenzaak"*®.

Volgens Nepveu diende de zaak te worden omgekeerd:
"eerst moet men een braaf en praktisch militair willen vormen, dan hem bij die eigenschappen, de noodige theoretische kundigheden toevoegen"^3.

De commissie worstelde duidelijk met het probleem in welke verhouding
opvoeding tot onderwijs diende te staan en tot welk wetenschappelijk niveau dat onderwijs aan de KMA diende te worden gegeven.
Uit het bovenstaande zou men kunnen opmaken dat de commissie het
primaat gaf aan de opvoeding, waarna de theoretische vorming, het onderwijs, volgde.
Ten aanzien van de vraag "of het wetenschappelijk onderwijs aan de
KMA voor vereenvoudiging vatbaar" was, merkte zij op dat dit een onderwerp was waarbij men zeer nauwkeurig diende te overwegen welk
antwoord het juiste was. Het was volgens haar niet de bedoeling het wetenschappelijk karakter aan de KMA-opleiding te ontnemen of het niveau
van die opleiding te verminderen. Toch adviseerde zij de minister nauwkeurig te laten onderzoeken welke studievakken aan de cadetten van de
diverse wapens dienden te worden onderwezen. De commissie sprak als
vermoeden uit dat onderzoek dan tot de slotsom zou leiden dat enige vakken "minder uitvoerig", dit is: niet op zo'n hoog niveau als op dat moment
het geval was, behoefden te worden onderwezen "zonder daarom het wetenschappelijk gehalte der toekomstige officieren te benadeelen". Hierbij
overwoog de commissie:
"... dat in het oog moet worden gehouden dat het merendeel der kadetten niet genoeg
intellectueel ontwikkeld is om gedurende hun vierjarig verblijf aan de akademie, de
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verschillende studievakken, zoo als die m de cursussen behandeld worden, grondig te
leren De ondervinding heeft ook reeds bewezen dat een groot gedeelte van de wetenschappelijke kennis bij veel kadetten "oppervlakkig" is, waaruit volgt dat na het afleggen van het eindexamen de verkregen kundigheden m sommige vakken óf onvoldoende óf geheel teloor zijn gegaan"^4

Zou men nu na zo'n onderzoek, dat door de KMA-leiding diende te worden uitgevoerd, tot de conclusie komen dat het KMA-onderwijs kon worden vereenvoudigd, dan zou volgens de commissie de vrijgekomen tijd
kunnen worden besteed aan een "deugdelijke militaire opleiding", waarbij karaktervorming de nadruk zou krijgen. Door een eventuele versobering van de opleiding zou de theoretische en praktische kennis van de cadetten grondiger kunnen worden; voor de meer begaafden zou deze grondige kennis de basis kunnen vormen voor een verdere ontwikkeling in intellectuele zin.
Dat de commissie een open oog had voor het imago van de KMA bij het
Nederlands publiek, dat immers zijn zonen aan die instelling ter beschikking zou moeten stellen, bleek uit haar opmerkingen dat de door haar
voorgestelde maatregelen vooral van praktische aard waren en:
" geen maatregelen die het vertrouwen van het Nederlandsche publiek, vooral het
meer verlicht en meer moreel gedeelte der natie zou schokken, waardoor het huiverig
zou worden om hare jongelingschap voor de militaire dienst te bestemmen"^

Volgens de commissie was het maatschappelijk en zedelijk niveau van de
Nederlandse officieren alleen en uitsluitend te danken aan het onderwijs
op de KMA dat die officiersstand "tot eene hoogte van wetenschappelijke
ontwikkeling had gebragt, gelijk staande met, zoo niet primerende, die
van eiken anderen maatschappelijken stand bij ons". Dit verhoogde peil
van het Nederlands officierscorps had zijn positieve invloed op de gehele
krijgsmacht die haar waarde voor de Nederlandse natie daardoor "tienvoudig" zag vergroot. Zou de KMA worden afgeschaft, dan zou binnen enkele jaren het niveau van het leger snel dalen, temeer omdat de "overige
standen progressief met de eeuw zullen zijn vooruitgegaan". De commissie, onder leiding van Nepveu, was, blijkens het voorgaande, zeer terdege
doordrongen van het grote nut dat de KMA afwierp voor de krijgsmacht.
Een leger zonder officieren, afkomstig van die instelling, zou volgens
haar snel in waarde dalen; daarom was afschaffing van dat instituut, dat
haar pupillen betrok van de bovenlaag van de Nederlandse samenleving,
voor haar ondenkbaar.
Spoedig na ontvangst van het rapport van de Speciale Commissie reageerde de minister van Oorlog, Van Meurs, met een scherpe brief gericht
aan de gouverneur van de KMA, Scheltus. In deze brief, gedateerd 30 deΘ4
Θ5

Ibid
Ibid
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cember 1858, nam hij de bevindingen, overwegingen en aanbevelingen
van dit rapport praktisch integraal over en gaf hij Scheltus duidelijke
richtlijnen ten aanzien van het te voeren beleid met betrekking tot opvoeding en onderwijs aan de KMA. Zo stelde Van Meurs dat de plaatsgevonden ongeregeldheden niet pleitten voor het personeel van die instelling. Dat personeel zou zich niet voldoende met de opvoeding van de cadetten bemoeien; hij laakte de onvoldoende samenwerking bij het streven
naar hetzelfde hoofddoel: het vormen van goede officieren. Die vorming
diende te zijn een "zedelijke en zuiver militaire vorming" gepaard gaande
met degelijk, wetenschappelijk onderwijs. Hij vertolkte hiermee dezelfde
visie die de Speciale Commissie had ontwikkeld ten aanzien van onderwijs en opvoeding aan de KMA.
Om dat hoofddoel te bereiken eiste de minister van de KMA-leiding de
volgende te nemen maatregelen:
- Het gezag van de compagniescommandanten van de vier cadettencompagnieën diende te worden versterkt en aan hen diende meer verantwoordelijkheid te worden gegeven voor de militaire opvoeding.
- De aan de KMA verbonden luitenants dienden over de vier compagnieën te worden verdeeld en zij zouden een vaderlijk gezag over de cadetten moeten uitoefenen. Daarom was het gewenst dat zij zich verdiepten in het karakter, de aanleg en de mentaliteit van de hun toevertrouwde cadetten.
- Handhaving van orde en rust en het toezicht op de cadetten dienden
bij de officieren te berusten, waarbij voor de onderofficieren slechts een
ondersteunende rol was toebedacht.
- Iedere officier diende het recht te hebben een cadet onmiddellijk in arrest te stellen; een arrestantenlokaal zou moeten worden ingericht in
verband met deze bevoegdheid.
- Bij eventuele toekomstige ongeregeldheden werd van de gouverneur
geëist het Reglement voor de KMA aan te vullen en/of uit te breiden.
- Er moest een dagorder komen, waarin de cadetten werden gemaand
zich niet meer schuldig te maken aan ongeregeldheden.
- Ter ontspanning diende er een recreatiezaal, voorzien van behoorlijk
meubilair en gezelschapsspelen, te komen. Roken zou, onder beperkende bepalingen van tijd en plaats, kunnen worden toegestaan. Muziekbeoefening op zondag verdiende te worden gestimuleerd.
Deze maatregelen zouden, bij wijze van proef, onmiddellijk moeten ingaan; de proeftijd zou, volgens de wens van de koning, acht maanden
moeten bedragen. Indien deze proef slaagde, moest het Reglement voor de
KMA dienovereenkomstig worden gewijzigd.
Van Meurs wees Scheltus erop dat het doel van al deze maatregelen
gericht was op het tegengaan van ontgroeningspraktijken, en het bevor162
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deren van meer vaderlijk en rechtstreeks toezicht door de aan de KMA
verbonden officieren, waardoor het eergevoel en de waarheidsliefde van
de cadetten zou worden vergroot.
Ook de zienswijze van de Speciale Commissie op het onderwijs en de
opvoeding van de cadetten en de omvang van dat onderwijs werd door
Van Meurs overgenomen. Daarom kreeg de KMA-leiding van hem de opdracht een nauwkeurig onderzoek in te stellen ten aanzien van de verschillende studievakken die de cadetten op de KMA moesten volgen.
De opmerkingen van de commissie over de door haar geconstateerde
oppervlakkige wetenschappelijke kennis bij het merendeel van de cadetten nam Van Meurs over en bracht die ter kennis van de gouverneur. De
uitslag van het te houden onderzoek diende aan hem te worden meegedeeld bij het algemeen verslag over de KMA, dat bij de komende jaarlijkse inspectie in juni 1859 diende te worden aangeboden.
Mochten de door de minister geëiste maatregelen afwijkingen van het
Reglement voor de KMA inhouden, dan mocht dat geen belemmering
vormen, aangezien hij, de minister, van Zijne Majesteit reeds toestemming had gekregen om in voorkomend geval af te wijken van het bij KB
vastgestelde Reglement.
In diezelfde brief wenste de minister dat officieren en leraren aan de
KMA verbonden, zich voortaan zouden onthouden van publicaties die beschouwingen bevatten die "op het moreel van de cadetten een verkeerde
indruk kunnen maken" of die hun meningen verkeerd zouden kunnen beïnvloeden. De minister kwam tot deze wens naar aanleiding van een artikel in het Jaarboekje voor de KMA van 1858, waarin scherpe kritiek op
de militaire wetten was geuit. Hij, Van Meurs, merkte daarbij op dat deze wetten, hoewel in sommige opzichten verouderd, "meer goeds dan
kwaads" bevatten. Officieren die dergelijke kritische artikelen publiceerden, zouden hun taak als opvoeders van toekomstige officieren over het
hoofd zien; juist zij zouden die jongelui respect voor de wetten moeten
bijbrengen, zowel de wetten in het algemeen, als de militaire wetten in
het bijzonder, in plaats van door middel van de drukpers minachting voor
de bestaande wetten aan te kweken. Daarom droeg Van Meurs Scheltus
op de schrijver van bovengenoemd artikel, de redactie van het Jaarboekje, alsmede de officieren en leraren verbonden aan de KMA bekend te maken met de zienswijze van de minister. Bovendien wilde Van Meurs dat
bij deze bekendmaking zijn visie op publicerende officieren en leraren
aan de KMA verbonden, werd overgebracht. Die visie hield in dat deze officieren en leraren in hun publicaties effectiever gebruik dienden te maken van hun schrijverstalenten in het belang van de militaire vorming
van de cadetten.
Hij eindigde zijn brief aan de gouverneur met een aanbeveling. Er
diende bij de toepassing van bovenvermelde maatregelen met beleid en
vastberadenheid te werk worden gegaan: "er wordt beleid en zelfstandig163
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heid vereist wanneer zoals hier verkeerdheden moeten worden uitgeroeid". Men diende te waken voor het vervallen in uitersten door nu de
wetenschappelijke vorming te gaan verwaarlozen ten faveure van de militaire vorming. Het kwam er op aan "met vasten wil het doel te streven".
Van Meurs had dan ook hooggespannen verwachtingen ten aanzien van
de academieleiding:
"In dien zin verwacht ik dan ook van Uwen eersten inferieur, den Kommandant
van U als Hoofd van de Inrigting, en verantwoordelijk chef, alles"se.

veel -

Naar aanleiding van het verzoek van de minister van Oorlog van 30 december 1858 om een nader onderzoek in te stellen "of het wetenschappelijk onderwijs niet voor vereenvoudiging vatbaar" zou zijn zonder concessies te doen aan het wetenschappelijk peil van de opleiding, rapporteerde
de Kommandant van de KMA, de kolonel der artillerie Van Overstraten,
aan zijn superieur Scheltus.
Van Overstraten begon zijn op 12 april
1859 gedagtekend rapport met te stellen
dat een aantal vakken een "trapsgewijze" uitbreiding zouden hebben ondergaan, hetgeen volgens hem de minister
van Oorlog tot het vermoeden had gebracht dat sommige vakken zich thans
op een niveau bevonden "welke de kadetten bij hunne intellectuele ontwikkeling niet meer kunnen bereiken". Van
Overstraten bestreed dit en wees er op
dat de KMA al ruim dertig jaar functioneerde en dat hij bij zijn beschouwingen
was uitgegaan van de grondslagen die
bij de oprichting van de KMA voor het
onderwijs waren aangenomen.
J.P.C, van Overstraten, 1801-1877

Hij vergeleek daarom de bepalingen over het onderwijs van 1828 met die
van 1859 en constateerde dat in 1828 de percentages tijd besteed aan
onderwijs/lessen, eigen studie, lichaamsoefeningen/exercitie en vrije tijd
respectievelijk 51, 8, 22 en 19% bedroegen. In 1859 waren die percentages respectievelijk 40, 18, 15 en 27%.
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Het bleek dus dat het aantal lessen was gedaald, de tijd aan eigen studie
meer dan verdubbeld, de tijd besteed aan militaire/lichaamsoefeningen
was gedaald en die besteed aan vrije tijd met bijna de helft was gestegen.
Weliswaar hadden sommige militaire vakken enige uitbreiding ondergaan, maar dat geschiedde ten koste van de tijd besteed aan de exacte en
literaire vakken. Ook had men het wiskunde-onderwijs aan de infanterieen cavaleriecadetten vanaf 1836 vereenvoudigd. Voor hen was de hogere
wiskunde van het studieprogramma geschrapt en in hun derde en vierde
studiejaar bedroeg het aantal lessen wiskunde nog maar 1/3 van dat van
1828.
Van Overstraten kwam dan ook in zijn rapport tot de conclusie dat er
géén "trapsgewijze" uitbreiding van de vakken had plaatsgevonden, ondanks geruchten die het tegendeel beweerden. Ten aanzien van het wetenschappelijk niveau van de KMA-opleiding merkte hij op dat vermindering van het onderwijs aan artillerie- en geniecadetten niet mogelijk was,
aangezien het onderwijs aan deze "wetenschappelijke" wapens niet op
een lager niveau mocht worden gebracht. Verlaging van het onderwijsniveau bij de opleiding van infanterie- en cavaleriecadetten tot het peil dat
gold bij officiersexamens afgenomen bij aspirant-officieren afkomstig uit
de rijen van het leger, zou met zich meebrengen een tweedeling qua opleidingsniveau bij van de KMA afkomstige officieren. Deze tweedeling zou
de toestand van vóór 1828 doen herleven: wetenschappelijk opgeleide officieren bij artillerie en genie, praktisch/niet-wetenschappelijk opgeleiden
bij infanterie en cavalerie. Dit zou zéér onwenselijk zijn, omdat juist uit
de rijen van de infanterie en cavalerie de meeste legeraanvoerders voortkwamen. Die legeraanvoerders dienden naast grondige kennis ook over
het nodige zelfvertrouwen en karaktervastheid te beschikken om tot zelfstandig handelen te kunnen komen.
Daarom kwam Van Overstraten tot de conclusie dat inkrimping van
het onderwijs aan die cadetten zeer onwenselijk was. Hij beëindigde zijn
rapport met een karakterisering van het KMA-onderwijs dat volgens hem
een stelselmatig geheel was, dat op grond van vele jaren ervaring tot
stand was gekomen in al zijn onderdelen evenwichtig was en goede resultaten had opgeleverd die allengs meer en meer zouden worden erkend 87 .
Met dit rapport had Van Overstraten een duidelijk antwoord gegeven
aan al diegenen die meenden het KMA-onderwijs te moeten vereenvoudigen. Uit het uitblijven van een afwijkende reactie van de minister van
Oorlog op dit antwoord zou men kunnen concluderen dat deze verdediging van het KMA-onderwijs vooralsnog effectief was.
Uit het inspectieverslag van 2 juni 1859 bleek dat de commissie van
oordeel was dat de door haar voorgelegde en door de minister van Oorlog
overgenomen maatregelen goed werkten. Wel merkte zij op dat het raad87

KMA inv.nr. 215. Hierin: Rapport van de Kommandant van de KMA, de kolonel
Van Overstraten, gericht aan Scheltus, gouverneur van de KMA d.d. 12 april 1Θ59.
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zaam zou zijn de nieuwe maatregelen nog niet definitief op te nemen in
het Reglement voor de KMA. Men wilde afwachten hoe het gedrag van de
cadetten zou zijn ten aanzien van het al dan niet ontgroenen van de
nieuw aangekomen cadetten in de komende september, september
185988.

Par. 3: Het middelbaar onderwijs in de negentiende
eeuw
In het voorgaande hebben we kennisgemaakt met kritiek op het KMAonderwijs dat een schools karakter zou vertonen. Dat schoolse karakter
was o.a. het gevolg van het feit dat de KMA-docenten werden geconfronteerd met zeer jeugdige cadetten - 14 à 15 jaar bij hun entree op het instituut - die slechts over een beperkte vooropleiding beschikten. Het wettelijk geregeld middelbaar onderwijs dat het niveau van het ons omringend
buitenland benaderde of daarmee kon worden gelijkgesteld, was tot 1863
in Nederland onbekend. Men moest zich vóór dat tijdstip behelpen met
voorbereidend onderwijs - meestal op instituten en/of kostscholen gegeven - dat min of meer overeenkwam met het niveau van de oude MULO.
In deze paragraaf zal op dat voorbereidend onderwijs ten behoeve van de
KMA en de kritiek daarop van militaire zijde nader worden ingegaan.
In deze paragraaf wordt echter eerst enige aandacht geschonken aan
het middelbaar onderwijs in de ons omringende grote mogendheden, aangezien ook in deze landen een officiersopleiding werd vooraf gegaan door
middelbaar of secundair onderwijs. Met name het middelbaar onderwijs
en de officiersopleidingen in Frankrijk en Pruisen gingen deel uitmaken
van de discussies die voorafgingen aan de totstandkoming van de Akademiewet van 1869.
Dat in Nederland vóór 1863 al werd gestreefd naar een middelbaar onderwijs dat een zo goed mogelijke voorbereiding zou vormen voor de
KMA-opleiding, moge o.a. blijken uit het hieronder vermelde artikel uit
1859 gepubliceerd door de 20-jarige adelborst CL. van Woelderen in het
gematigd liberale blad De Tijdspiegel - "bij den beschaafden stand in ons
vaderland een der meest geachte en gelezen tijdschriften" 89 - een artikel
met de veelzeggende titel: De Militaire Akademie en het Middelbaar Onderwijs in Nederland90. Hierin beschreef hij de relatie tussen het toelatingsexamen voor de KMA en de kwaliteit van het "middelbaar" onderwijs en verwees naar de sinds 1851 verschenen jaarboekjes voor de KMA,
88
89
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waarin vanaf dat jaar steeds opnieuw de rijkelijk optimistische verwachting werd uitgedrukt:
- dat het toelatingsexamen voor de KMA meer en meer het karakter en
de inhoud van het middelbaar onderwijs in Nederland zou gaan beïnvloeden;
- dat het ontwikkelde deel der natie dermate gunstig gestemd zou worden voor het onderwijs aan de academie, dat het kennisniveau dat
daar werd vereist, maatgevend zou worden voor alle scholen;
- dat de openbaarmaking van de resultaten van de toelatingsexamens
de ouders er toe zou moeten bewegen een verstandige keus te doen ten
aanzien van het opleidingsinstituut, dat hun zonen zou moeten voorbereiden op dat examen 91 .
Van Woelderen hekelde de instituten/kostscholen, waar men jongelui opleidde voor het toelatingsexamen voor de KMA. Dit opleiden zou op een
zodanige wijze geschieden dat kon worden gesproken van "dresseren",
juist hetgeen de examinatoren te Breda steeds hadden getracht tegen te
gaan 92 . Hij meende als algemeen gevoelen van de ouders van de aspirantcadetten te kunnen weergeven, dat dezen zich genoodzaakt zagen hun
zonen één of twee j a a r naar die instituten c.q. "dresseer"scholen te zenden. Deze scholen zouden zich toeleggen op het inpompen van de examenstof.
Het merendeel van de leerlingen van die instituten bleek inderdaad
voor het toelatingsexamen te slagen, zoals uit het jaarlijks overzicht van
de "Uitslag van het aspirant-examen", gepubliceerd in de Jaarboekjes,
bleek.
Toen Van Woelderen zijn artikel schreef (in 1859), waren de examenresultaten van dat jaar en het jaar daarvoor in vergelijking met de voorgaande jaren mager geweest: slechts 43 resp. 41% van de aspirant-cadetten - bijna allen afkomstig van die "dresseerscholen" - die aan het toelatingsexamen hadden deelgenomen, slaagde.
In de zeventienjarige periode 1850-1866 bleek dat slechts in een negental jaren het percentage geslaagden voor dat examen boven de 50%
lag, zoals uit het onderstaande overzicht blijkt.
Ook blijkt dat van de in totaal 2.632 aspirant-cadetten die in die periode deelnamen aan het toelatingsexamen iets meer dan de helft, namelijk 51%, slaagde.
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Overzicht^ van de aantallen en percentages geslaagden en afgewezenen voor het
toela- tingsexamen KMA in de periode 1850-1866
jaar
aantallen
percentages
afgewezen
deelnemers
geslaagd
afgewezen
geslaagd
57
43
56
43
1850
99
62
46
57
43
1851
108
108
64
44
59
41
1852
53
60
51
49
1853
123
1854
148
90
58
61
39
119
75
44
37
1855
63
74
34
1856
112
38
66
184
94
90
51
49
1857
110
41
1858
185
75
59
76
102
43
57
1859
178
127
64
36
1860
81
46
64
79
45
55
1861
143
168
93
55
1862
75
45
57
202
86
116
43
1863
101
112
47
1864
213
53
206
81
125
39
61
1865
1866
209
96
113
46
54
17 jaren

2.632

1.318

1.314

51

49

In het jaarlijks overzicht van de "Uitslag van het
adspiranten-examen",
gepubliceerd in de Jaarboekjes werden de opleidingsinstituten per gemeente met name genoemd. Tussen de overwegend particuliere opleidingsinstituten figureerden ook de gymnasia (waarschijnlijk de tweede
afdelingen) en sedert 1865 ook de "Hoogere Burgerschool". Uit het voorgaande meende Van Woelderen te mogen opmaken "dat het admissieexamen te Breda de norma niet is van onze lagere en middelbare scholen" 94 , aangezien de ouders, zoals de ervaring uitwees, terecht de overtuiging waren toegedaan, dat de laatste hand aan de opleiding der aspirantcadetten moest worden gelegd op deze particuliere instituten, die voortbouwden op de kennis die al was verkregen op een Franse school of anderszins was opgedaan.
De schoolbesturen en leerkrachten van de scholen van "middelbaar"
onderwijs beschouwden, volgens Van Woelderen, de toelatingseisen voor
de KMA als overdreven en daarom was, volgens hem, de invloed van het
toelatingsexamen op het niveau van het "middelbaar" onderwijs gering.

93
94
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Hij betreurde dit, aangezien ook hij de hoop had gekoesterd "dat de examens voor Breda, Willemsoord en Delft eens de grondslag zouden worden
voor eene organisatie van het lager en middelbaar onderwijs" 95 .

a. Het middelbaar
Pruisen

onderwijs

in Groot-Brittannië,

Frankrijk

en

Het middelbaar onderwijs was in de negentiende eeuw in de meeste Europese landen niet eenduidig. Er waren diverse typen scholen die "middelbaar" onderwijs verzorgden. Aangezien de militaire academies tertiair
onderwijs verzorgen, qua niveau gelegen tussen het hoger beroeps- en het
universitair onderwijs, was het "middelbaar" onderwijs de basis voor een
loopbaan als officier, die voor velen begon als cadet op één der militaire
academies in de in deze studie genoemde landen. De term "middelbaar
onderwijs" wordt in dit kader gebruikt als aanduiding voor het onderwijs
voorafgaand aan universitair onderwijs en volgend op het "lager-",
"volks"- of "basis"-onderwijs.
Na de Franse en onder invloed van de Industriële Revolutie was de
bourgeoisie in Frankrijk en Groot-Brittannië de dominante factor geworden in het bestuur, de handel en de industrie. Zij bezat een min of meer
homogene cultuur gebaseerd op de Verlichtingsidealen. De Franse term
bourgeoisie kan met Bowen 96 worden gedefinieerd als de self-made, in de
steden wonende klasse, die in de late achttiende eeuw opkwam en zich in
de vroege negentiende eeuw consolideerde.
Onder invloed van nieuwe ontwikkelingen in de archeologie en de ontcijfering van diverse oude talen kreeg de studie van de klassieke talen:
het Hebreeuws, Grieks en Latijn een extra stimulans. De Westerse bourgeoisie stond zeer positief tegenover de opleidingen die geschoeid waren
op de klassieke talen, hoewel die opleidingen al gauw anachronistisch
dreigden te worden in een zich industrialiserende wereld. De West-Europese negentiende-eeuwse bourgeoisie vond een klassieke opleiding dan
ook essentieel. Het klassieke leerplan van de middelbare scholen kreeg in
de eerste helft van de negentiende eeuw in de diverse landen zijn eigen
vorm: in Groot-Brittannië was dat de Grammar School, in Frankrijk het
Lycée en in Pruisen het Gymnasium.
In de tweede helft van de negentiende eeuw zien wij dan onder invloed
van de zich ontwikkelende natuurwetenschappen, de industrialisatie en
het intensiever wordende internationale handelsverkeer een grotere behoefte ontstaan aan middelbaar onderwijs dat tegemoet kwam aan bovengenoemde ontwikkelingen.
95
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Ibid., p. 341.
J. Bowen, A history of Western Education, volume three. The modern West Europe
and the new World, London 1984, pp. 283-285 (hierna: Bowen).
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Zo ontstonden in Pruisen in 1859 de Realschulen, later, in 1882, omgedoopt in Realgymnasia. In Nederland werd in 1863 de Wet op het Middelbaar Onderwijs van kracht, die de Hogere Burgerschool als een vorm van
middelbaar onderwijs het licht deed zien voor diegenen die later technische en commerciële functies wilden bekleden.
In Engeland en Frankrijk zien wij soortgelijke ontwikkelingen. Zo ontstond in Frankrijk na 1850 naast een klassieke georiënteerde middelbare
school ook een natuurwetenschappelijke variant die het baccalauréat ès
sciences in het vooruitzicht stelde.

i. Groot-Brittannië
In Engeland kent men de public school, een schooltype dat grammar
school onderwijs aanbiedt in internaten. Deze public schools bestonden
reeds van oudsher en waren bedoeld voor de middelbare schoolopleiding
van de Engelse elite. Van deze public schools waren Rugby, Eton en Harrow de bekendste. Het accent lag er nagenoeg uitsluitend op de klassieke
talen; er werd wel iets aan wiskunde gedaan, maar de exacte vakken ontbraken, moderne talen waren facultatief. Ondanks deze eenzijdige oriëntering waren de abituriënten van deze public schools echter maatschappelijk zeer succesvol. Dit succes werd, behalve aan de maatschappelijke
status van hun ouderlijk milieu, ook toegeschreven aan de klassieke opvoeding die tot diep in de negentiende eeuw superieur werd geacht aan
een natuurwetenschappelijke opleiding 97 .
In 1861 werd de Britse regering echter gedwongen een onderzoek in te
stellen naar de onderwijssituatie in de public schools. In dit in 1864 gepubliceerde onderzoek werd kritiek uitgeoefend op de smalle basis en de
ondoelmatigheid van de leerplannen 98 .
Een nader onderzoek, in 1868 gepubliceerd, bracht aan het licht dat
van de ongeveer 3.000 in het onderzoek betrokken middelbare scholen
705 van het grammar school-type waren, de overige 2.200 scholen boden
handelsonderwijs aan of hadden een leerplan, waarbij de klassieke talen
facultatief waren.
Uit dit onderzoek bleek ook de problematiek van de onverwacht snelle
groei van het Engelse middelbaar onderwijs. Er was behoefte aan een uitbreiding van modern middelbaar onderwijs voor een groter publiek.
De wetgeving van 1869 nam echter niet alle conclusies van het bovenstaande onderzoek over, maar bleef de nadruk leggen op de klassieke talen in het leerplan van de public schools".

97 Bowen, pp. 302-303.
98 Ibid., p. 304.
99 Ibid., p. 305.
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In Groot-Brittannië leidde de behoefte aan een meer natuurwetenschappelijk en commercieel opgeleide elite in de periode na 1870 tot een streven naar een middelbaar onderwijs dat behalve de klassieke talen ook de
exacte vakken zou gaan omvatten 100 .
De vooropleiding van de cadetten van zowel de RMA als het RMC had
vaak aan de public schools plaatsgevonden. De opvoeding op deze public
schools was meer gericht op karaktervorming dan op het bijbrengen van
een grote hoeveelheid kennis, met als gevolg dat er weinig ruimte over
bleef voor de beoefening van de exacte vakken, die n a a r de mening van
menig public scAooZ-directeur weinig bijdroegen aan deze karaktervorming. Hoewel omstreeks 1860 wiskunde wel op het leerplan van de public schools stond, had dit vak een mindere status dan de klassieke talenl°l.
Zoals in hoofdstuk I vermeld, trachtte de in 1857 ingestelde Council of
Military Education het RMC en de RMA meer te professionaliseren;
daarom had hij de toelatingsleeftijd verhoogd om zodoende aspiranten
aan te trekken afkomstig van de reeds lang bestaande public schools. De
pogingen om aspirant-officieren, afkomstig van deze scholen, aan te trekken hadden toen echter nog weinig succes. Voor het toelatingsexamen
voor het RMC in de periode december 1859-juni 1862 waren slechts 18
van de 318 geslaagden afkomstig van bovengenoemde scholen; voor hetzelfde examen voor de RMA waren deze getallen 35 op 545 geslaagden in
de periode juli 1860-januari 1863 102 .
De later opgerichte public schools zoals het Cheltenham College, Wellington College, Clifton en Marlborough zonden meer oud-leerlingen naar
de officiers-toelatingsexamens, maar het merendeel van de geslaagden
voor de RMA in de periode 1855-1858 was afkomstig van Ierse en Schotse
instituten van Engelse universiteiten of had privé-instellingen bezocht,
voordat het Woolwich betrad. Zolang de leerplannen van de oude en de
nieuwere public schools niet aansloten op de toelatingsexamens van
Woolwich en Sandhurst, waren de kandidaten, wilden zij een redelijke
kans maken, aangewezen op het bezoek van crammers, instituten die de
kandidaten klaarstoomden voor deze toelatingsexamens. Deze werden
vaak geleid door oud-officieren of geestelijken en vervulden een intermediaire functie tussen de public schools en de Britse militaire academies.
Sinds invoering van de vergelijkende examens in 1857 voor het RMC,
was een grotere behoefte ontstaan aan dit soort instellingen. Deze ondervonden overigens veel kritiek omdat zij de jongelui indirect zouden aanmoedigen op school de kantjes er af te lopen, aangezien enige maanden
op een crammer doorgebracht, veelal resulteerde in het slagen voor het
100 Ibid., pp. 305-307.
101 Malcolm, pp. 63-66.
102 Ibid., pp. 66-67 en p. 68 (noot 1).
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toelatingsexamen; bovendien leerde men op de crammer slechts datgene
dat direct nodig was voor het slagen voor het toelatingsexamen Nog in
1878 bleek dat van de 213 geslaagden voor het toelatingsexamen van de
RMA, 82 gebruik van een crammer hadden gemaakt; voor het RMC waren deze cijfers resp. 274 en 108. Zelfs aspirant-cadetten afkomstig van
een universiteit maakten van deze instellingen gebruik. Deze crammers
behielden hun bestaansrecht totdat public schools meer aandacht en belangstelling kregen voor de niet- klassieke vakken. Zo riep Eton reeds in
1856 een zgn. Army Class in het leven, die echter, althans volgens de
schoolleiding, niet de meest briljante leerlingen aantrok. Wel kan men
stellen dat het Britse leger in die periode niet bepaald de elite van de
oude public schools aantrok. Harrow stelde pas in 1885 een Army Class
in; de nieuwere public schools waren eerder bereid hun leerplan aan te
passen aan de behoeften van het leger. Zij richtten afdelingen op waar de
exacte vakken en moderne talen meer nadruk kregen. Vooral Cheltenham had in legerkringen een goede naam opgebouwd als voorbereidingsschool voor Woolwich; het Wellington College, eveneens een van de nieuwere public schools en bestemd voor de zonen van hen die bij Waterloo
hadden gevochten, had in 1866 zijn leerplan veranderd, zodat het aansloot bij de exameneisen van de officiersopleidingen. In de periode 18591878 koos 40% van de 735 leerlingen van dat college een carrière bij het
Britse leger 103 . Het belang van de public schools als voorbereiding voor
de officiersloopbaan moge blijken uit het hiernavolgende staatje 104 :
Scholen en universiteiten die de vooropleiding van de Sandhurst-cadetten hebben verzorgd (aantal cadetten in 1891 op Sandhurst aanwezig 339)
universiteiten
34(10%)
waarvan
Oxford
10
Cambridge
14
public schools
236 (69,6%)
1.
de gevestigde
Eton
29
Harrow
16
Charterhouse
14
2
de nieuwere
Wellington
37
Chfton
19
Marlborough
16
Cheltenham
12
N В 1- Alleen de universiteiten en scholen die m dat jaar meer dan tien oud-studenten/leerlingen hadden geleverd, zijn opgenomen
103 Ibid , pp 67-68
104 Smyth, ρ 261
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N.B. 2: 64 cadetten waren afkomstig van privé-scholen; vijf hadden privé-onderwijs genoten (plm. 20%).
N.B. 3: Van de 372 cadetten in april 1891 op Sandhurst aanwezig, bleek ten aanzien van
het beroep van hun vader het volgende:
-legerofficier
171 (plm. 46%)
- geestelijke
28 (plm. 7,5%)
- bestuursambtenaar in India
24 (plm. 6.5%)
- handelslieden
17 (plm. 4,5%)
- marineofficieren
15 (plm. 4%)
- andere beroepen
117 (plm. 31,5%)

Uit bovenstaande blijkt dat in dat jaar precies de helft van de Sandhurstcadetten afkomstig was uit een militair milieu.

ii. Frankrijk
In Frankrijk, waar de bourgeoisie van de negentiende eeuw haar zonen
naar de Lycées stuurde, was de invloed van de kerk, met name van de,
sinds 1814 weer in Frankrijk toegelaten, Jezuïeten sterk. De colleges van
die orde kenden een leerplan van tien jaren (8-18 jaar), dat naast de klassieke talen en Frans ook filosofie, geschiedenis, aardrijkskunde en wiskunde omvatte. Gezien het karakter van deze colleges die bedoeld waren
ter opleiding van de katholieke bourgeoisie, stond daarnaast ook schermen, tekenen en muziek op het leerplan.
Het gehele programma was doordrenkt van de katholieke interpretatie
van de cultuur, hetgeen tot uiting kwam in het leerplan, maar in het bijzonder in de godsdienstlessen, gebed en retraites. Toch werden de onderwijsactiviteiten van de Jezuïeten reeds tijdens het bewind van Lodewijk
XVIII onder invloed van de gallicanen en de anti-clericalen beperkt. In de
aanvankelijk op het liberalisme georiënteerde Juli-monarchie werden de
Jezuïeten gezien als ultramontanen, vijanden van de staat; zij werden
dan ook opnieuw uit Frankrijk verdreven.
Pas in 1850 konden zij terugkeren. Deze terugkeer kan worden gezien
als een compromis tussen de conservatieve katholieken, de liberale gallicanen en de anti-clericalen.
In 1848 telde Frankrijk 48 lycées, een schooltype dat onder Napoleon
in 1802 in het leven was geroepen, 312 gemeentelijke colleges en 1.016
privé-scholen.
De eerste twee schooltypen waren over het algemeen van liberale signatuur; de privé-scholen daarentegen conservatief en vaak uitgesproken
katholiek. Daarenboven telde Frankrijk in dat jaar 127 klein-seminaries,
geleid door diverse orden en congregaties. In alle hier genoemde schooltypen waren de klassieke talen dominant.
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De wet-Falloux (1850) gaf aan de Rooms-Katholieke kerk haar grote in
vloed op het onderwijs terug. Het primaire doel van deze wet was het te
gengaan van het socialisme.
Gedurende het Tweede Keizerrijk traden grote economische verande
ringen op. Frankrijk werd geïndustrialiseerd met als gevolg de roep om
meer adequaat onderwijs. Dit leidde in de periode 1850-1856 tot invoering van een middelbaar onderwijssysteem, waarbij dat onderwijs twee
richtingen kende. Bij de eerste richting stonden de klassieke talen centraal; bij de tweede de exacte vakken. Aanstaande juristen, docenten en
hogere ambtenaren werden geacht de klassieke opleiding te kiezen, terwijl de aanstaande medici, natuurkundigen en technici hun vooropleiding
aan de exacte richting dienden te volgen. Beide richtingen sloten hun onderwijs af met een diploma, het baccalauréat, dat twee varianten kende:
baccalauréat-ès-lettres en het baccalauréat-ès-sciences.
De deelname aan de exacte richting was geringer dan men had verwacht en daarom werd deze richting na verloop van enige jaren weer opgeheven. Het nu nieuw ingevoerde leerplan legde de nadruk op de klassieke talen, maar werd wel met enige nieuwe vakken uitgebreid.
De Derde Republiek, na 1871, was anti-clericaal. Na 1880 liet de Franse staat 27 Jezuïetencolleges sluiten. De secularisatie van het Franse onderwijs werd krachtig ter hand genomen, hetgeen haar hoogtepunt vond
in de maatregelen van 1904, waarbij het de geestelijke orden en congregaties in Frankrijk wettelijk werd verboden scholen te besturen 105 .

Ui. Pruisen
In tegenstelling tot Engeland en Frankrijk bleef Pruisen in de eerste
helft van de negentiende eeuw overwegend agrarisch.
Het Pruisische onderwijs stond in dienst van de opbouw van de Pruisische natiestaat en was vanaf het begin van die eeuw (1810) staatsaangelegenheid. Voor alle Pruisen gold toen een driejarige leerplicht, die werd
doorgebracht op de Volksschule. Alleen de bourgeoisie {Bürgertum) kreeg
vervolgonderwijs, dat in eerste instantie bestond uit het doorlopen van
het negenjarige Gymnasium. Vanaf de jaren dertig en veertig van die
eeuw kreeg dit schooltype echter concurrentie van minder zware opleidingen: het Progymnasium met een zesjarige cursus, het Realgymnasium
en de Realschule. Het voor de adellijke en burgerlijke elite bedoelde Gymnasium-onderwijs profiteerde sterk van de Pruisische wetgeving, die
reeds in 1812 het einddiploma van het Gymnasium
(Maturitätsprüfung)
eiste voor een loopbaan als ambtenaar bij de Pruisische overheid.
Toegang tot een universiteit verkreeg men na het afleggen van een
examen, het Abitur. Toegang tot het burgerlijke ambtenarencorps werd
105 Bowen, pp. 315-320.
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verleend na het afleggen van een vergelijkend examen. Een regeling van
1843 schreef voor dat topambtenaren in het bezit dienden te zijn van een
universitaire graad.
Het Gymnasium, met zijn klassieke talen, bloeide; maar tegen het
midden van de eeuw leed Pruisen aan het verschijnsel van een werkloze,
te hoog opgeleide klasse.
Bij gebrek aan een ontwikkelde industrie kreeg de agrarische sector
veel wetenschappelijke aandacht. Pruisen ontwikkelde zeer doelmatige,
gespecialiseerde land- en bosbouwscholen; mijnbouwscholen volgden pas
later. In de periode 1850-1870 kwam in Pruisen, later dan in Engeland
en Frankrijk, de industrialisatie op gang. Omstreeks 1870 was de Duitse
bevolking gegroeid van 25 miljoen aan het begin van de eeuw tot 40 miljoen mensen, van wie inmiddels de helft in stedelijke gebieden woonde.
Evenals in Engeland en Frankrijk ontstond ook in Pruisen behoefte aan
goedgeschoolde werknemers en een goed opgeleide leidinggevende klasse.
Voor de conservatieve Pruisische staat vormde dit een dilemma, aangezien de revoluties van 1848 werden gezien als het werk van goed opgeleide, en daarom gevaarlijke, liberalen.
Onder invloed van deze economische veranderingen en daardoor grotere behoefte aan geschoold personeel, ontstonden, naast het negenjarige
Gymnasium met zijn exclusief karakter, ook het Progymnasium met een
zesjarige cursus, dat een minder veeleisend onderwijs in de klassieke en
moderne talen en andere vakken aanbood, en het zgn. Realgymnasium.
Het laatste schooltype, dat tenslotte in 1859 zijn wettelijke basis
kreeg, bood een cursus die behalve Latijn en de moderne talen ook de
exacte vakken op zijn leerplan had staan; het Latijn en de moderne talen
voerden echter de boventoon.
De voorstanders van het onderwijs in de exacte vakken oefenden omstreeks het midden van de negentiende eeuw druk uit op de regering om
het middelbaar onderwijs in de door hen gewenste richting te veranderen. Deze druk had tot gevolg dat men vanaf 1859 twee typen zgn. Realschulen kende.
In de eerste plaats de Realschule erster Ordnung met Latijn als verplicht vak met daarnaast Duitse taal, de exacte vakken, geschiedenis en
aardrijkskunde. In 1882 werd dit schooltype omgedoopt in Realgymnasium.
Naast de Realschule erster Ordnung kende men ook de Realschule
zweiter Ordnung. Dit schooltype had zich ontwikkeld uit de zogenaamde
Bürgerschulen, die in het begin van de eeuw waren ontstaan.
Het laatste type Realschulen bood een leerplan dat bestond uit een
verwaterd Gymnasium- programma met Latijn als keuzevak, aangevuld
met exacte vakken en moderne talen.
Vanaf 1870 echter werd dit type Realschulen meer geaccepteerd, temeer daar hun leerplannen zich gingen richten op de voorbereiding voor
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universitaire studies in de exacte vakken en de moderne talen. In 1900
vond deze ontwikkeling haar bekroning. Het diploma van de Realschulen,
die werden omgedoopt in Oberrealschulen, werd gelijkgesteld met dat van
het Gymnasium en het Realgymnasium™.
Onder invloed van voorafgaande onderwijshervormingen in Pruisen
bracht men in 1844 per Koninklijk Besluit het onderwijs aan de cadetten
instituten in overeenstemming met het burgerlijk onderwijs gegeven aan
de Realgymnasia in dat land. De Voranstalten verzorgden nu het onder
wijs overeenkomend met de eerste vier klassen van het Realgymnasium:
sexta, quinta, quarta, tertia; de centrale cadettenscholen te Berlijn de
twee daaropvolgende: secunda en prima ongeveer overeenkomend met de
klassen unter- en obersecunda van het voornoemde gymnasium. Hieruit
blijkt dat het onderwijs aan de cadetten ongeveer overeenkwam met dat
aan de Realgymnasia met uitzondering van de twee hoogste klassen: de
unter- en oberprima. Het aantal lesuren per week liep parallel met dat
van de gymnasia: 29 uren voor de voorbereidende cadettenscholen; 31
voor de centrale cadettenschool 1 0 7 .
Het burgerlijke, liberale, negentiende-eeuwse ideaal van een goede al
gemene ontwikkeling kwam in deze onderwijshervorming van 1844 goed
tot uiting. In het Koninklijk Besluit van 1844 was deze hervorming dan
ook als volgt gemotiveerd: de grotere vakkennis en algemene vorming die
thans in alle standen en bedrijfstakken worden verlangd, worden ook
voor het officierscorps noodzakelijk geacht 1 0 8 . Met deze aangescherpte ei
sen aan de algemene ontwikkeling van aanstaande officieren liep Pruisen
voorop. Even later zouden Frankrijk en België volgen. Groot-Brittannië
en Nederland verscherpten hun eisen pas in de jaren vijftig en zestig.
De aspirant-officier - meestal niet afkomstig van een cadetteninstituut
- moest zijn algemene ontwikkeling aantonen door het afleggen van een
vaandrigsexamen, het Portepeefähnrichsexamen.
Dit examen omvatte
globaal de stof die op een Realgymnasium werd onderwezen tot aan de
Primaklasse. De kandidaat moest de zgn. Primareife bezitten, een niveau
dat hij moest zien te verkrijgen op een gewoon openbaar (iïeai-)gymnasium. De eis dat aanstaande officieren de "universiteitsrijpheid" zouden
moeten bezitten, d.w.z. een voltooide gymnasiumopleiding zoals o.a. voorgesteld door de inspecteur van het militaire onderwijs, werd echter verworpen 109 .
De vaktechnische opleiding ging nu plaatsvinden aan divisiescholen
die de naam Kriegsschulen droegen en het karakter hadden van voorbe106 Ibid., pp. 321-325.
107 Zabel, pp. 183-184: zie ook: Von Salomon, p. 22; Krantz, pp. 30-34; Leeraren M.O.
1884, pp. 569-578.
108 Demeter, p. 85.
109 Ibid. p. 85. Zie ook: Krantz, pp. 5-6 en pp. 11-20.
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reidingsscholen voor het officiers examen. Deze krijgsscholen, vaktechnische officiersopleidingen met een cursusduur van ongeveer tien maanden, bleven tot aan de Eerste Wereldoorlog het gangbare type in Pruisen 110 . Zij zouden o.a. gedurende een korte periode in Groot-Brittannië
worden geïmiteerd. Het officiersexamen kon aan een krijgsschool worden
afgelegd, maar er bestond tot 1859 geen verplichting zo'n krijgsschool te
bezoeken 111 .
Van meer betekenis dan de verplichting tot het doorlopen van de
krijgsschool was de aanscherping van de eisen gesteld aan het Portepeefahnrichsexamen. Vanaf 1861 werd het overleggen van het bewijs van de
Primareife van een Pruisisch gymnasium of een Pruisische Realschule erster Ordnung (het vroegere Realgymnasium), geëist. Wie bij het examen
voor Duitse grammatica en spelling een onvoldoende had behaald, werd
afgewezen. Deze eis, bedoeld om onvoldoende voorbereide aspiranten te
weren, ontketende een storm van verontwaardiging, zowel bij de aspiranten als bij diegenen die de homogeniteit van het Pruisische officierscorps
tot iedere prijs wilden handhaven. Immers, deze maatregel zou kunnen
leiden tot verburgerlijking van het nog overwegend adellijke officierscorps; de periode 1808-1844 had al op deze ontwikkeling gepreludeerd.
Onder invloed van vele protesten verschoof de koning het tijdstip, waarop
de nieuwe eisen van kracht zouden worden, naar 1 oktober 1865 en verklaarde bovendien - en wel voor onbepaalde tijd - dat een bijzonder goede
dienstvervulling en een persoonlijke aanbeveling door het betreffende officierscorps als volledige vervanging voor de ontbrekende wetenschappelijke vorming konden gelden. Een aantal commanderende generaals had
immers bezwaar gemaakt tegen de verplichting van het overleggen van
het diploma. Zij voerden als argumenten aan, dat de zonen van de landadel tot hun zestiende levensjaar huisonderwijs kregen en dat de leraren
op de openbare scholen vijandig tegenover de adel zouden staan. Dit generaalsverzet ging echter in tegen de trend van die tijd: intellectualisering en uniformering van het schoolsysteem en verburgerlijking van het
openbare leven. Als gevolg van de uitbreiding van het Pruisische leger na
1860 ontstond een grotere behoefte aan officieren. Het werd nu moeilijker
de nieuwe officieren allen te betrekken uit de "sociaal gewenste milieus",
in casu de adel. Dit gaf aanleiding tot herhaalde opschuiving van de datum, waarop de Primareife -eis van kracht zou worden 112 . Bovendien: ieder jaar groeide het aantal kandidaten, dat onvoldoende voorbereid aan
het Portepeefähnrichsexamen deelnam. Uit een onderzoek naar de examenresultaten van twee maanden van het jaar 1868 bleek dat 69 van de
111 geëxamineerden slechts het Secunda- of Tertia-niveau. bezaten of helemaal geen scholen hadden bezocht. Van die 69 hadden slechts 22 het
110 Demeter, p. 85. Zie ook: Krantz, pp. 43-59.
111 Ibid., p. 87.
112 Ibid., pp. 86-92.
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examen gehaald, terwijl allen die door privé-onderwijs waren voorbereid,
afgewezen moesten worden. Wordt rekening gehouden met het feit dat de
afgewezenen opnieuw examen konden doen na een herhaald bezoek aan
de zgn. Pressen (particuliere "klaarstoominstituten" ten behoeve van het
vaandrigsexamen), en dan in de regel bijzonder mild werden beoordeeld,
dan zal duidelijk zijn, dat het percentage officieren met een gewone, formele opleiding wel zorgwekkend moest dalen. Ten dele werd dit evenwel
gecompenseerd, doordat in diezelfde tijd een toenemend aantal abituriënten als aspirant-officier toetrad 113 .
Naar aanleiding van de hierboven beschreven verslechterde examenresultaten ontstond een controverse tussen het militaire kabinet des konings en het ministerie van oorlog. In de zienderogen verslechterende resultaten van het vaandrigsexamen, dat toch de grondslag van de latere
vakopleiding zou vormen, zag het militaire kabinet het gevolg van de te
hoge wetenschappelijke eisen die sinds 1844 aan aspirant-officieren werden gesteld. Het ministerie van oorlog echter weet een en ander aan de te
soepele toelatingspraktijk. Het militaire kabinet kreeg tenslotte de overhand en dit leidde op 28 maart 1869 tot de definitieve overwinning van
de visie van dit kabinet: de milde praktijk bij toelating tot het vaandrigsexamens werd gecontinueerd en de uitzonderingsbepalingen ten behoeve
van officierskandidaten met een te geringe formele schoolopleiding, nl.
geen Primareife, bleven gehandhaafd 114 .
Per kabinetsorder van 18 januari 1877 werd het leerplan van de cadetteninstituten in overeenstemming gebracht met dat van een Realschule
erster Ordnung, de nieuwe naam voor het Realgymnasium; de Sexta- tot
en met Prima-klassen van het cadettencorps kwamen nu overeen met de
klassen Quinta tot en met Obersecunda van de Realschule erster Ordnung115. Hierdoor werd opnieuw bevestigd dat het normale burgerlijke
middelbare onderwijs in Pruisen model stond voor het algemeen vormend
onderwijs aan de cadetteninstellingen van dat land.
De door sommige regimentscommandanten geuite wens het vereiste
vooropleidingsniveau van aspirant-officieren te verhogen tot het einddiploma middelbare school, werd in 1890 door keizer Wilhelm II nadrukkelijk afgekeurd 116 . Echter in de periode 1880-1912 steeg in de gezamenlijke Pruisische, Saksische en Wurtembergse legers het percentage vaandrigs met een einddiploma middelbare school (Gymnasium,
Realgymnasium, Oberrealschule) van 33 tot 65%. Opvallend is, naast de groei van
het percentage eindexaminandi, het nog tot 1900 hoog blijvende aantal
aspirant-officieren, dat gedispenseerd was van het bewijs van de Primareife en dus meestal op de Pressen ("stoomcursussen") was voorbereid.
113
114
115
116
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b. Het "middelbaar"

onderwijs

in

Nederland

In de periode vóór 1863 kende Nederland, in tegenstelling tot het omringende buitenland, geen wettelijk geregeld middelbaar onderwijs. Pas in
1863 werd de Wet op het Middelbaar Onderwijs van kracht, die o.a. de
Hogere Burgerschool (HBS) en de Polytechnische School te Delft, opvolger
van de Koninklijke Akademie aldaar, het levenslicht deed zien.
Ook het voorbereidend hoger onderwijs ontbeerde in deze periode een
wettelijke regeling. Dit type onderwijs kreeg eerst zijn wettelijke regeling
in 1876 toen het gymnasium als opvolger van de zogeheten Latijnse
school juridisch gestalte kreeg in de Wet op het Hoger Onderwijs.
Het gymnasium, zoals de oude Latijnse school sinds 1838 ook wel werd
genoemd, kende sinds dat jaar twee afdelingen, waarbij de tweede afdeling de moderne talen, de exacte vakken en de handelswetenschappen
kon omvatten. Het gymnasium leidde leerlingen op ten behoeve van de
omstreeks 1850 nog overgebleven hogescholen, te weten Leiden, Utrecht
en Groningen. De illustere scholen Deventer en Amsterdam bezaten niet
het ius promovendi. De drie hogescholen telden in de periode 1850-1870
tezamen niet meer dan zo'n 1.200 à 1.400 studenten 1 1 7 , terwijl de KMA
door gemiddeld ruim 300 cadetten werd bevolkt.
Toelating tot de KMA vond plaats na een medische keuring en een toelatingsexamen, ook wel aspirant- of admissie-examen genoemd 118 . In paragraaf 2 van het vorige hoofdstuk werden de vakken waarin geëxamineerd werd, genoemd. De eisen voor dit examen kwamen qua niveau ongeveer overeen met het peil dat thans bereikt wordt na twee à drie jaar
VWO.
Het toelatingsexamen stond open voor jongelui vanaf 14 jaar; de minimum leeftijd van toelating. Zowel de KMA-leiding als de aspirant-cadetten kampten ten aanzien van het toelatingsexamen met het probleem
dat er in Nederland tot 1863 nog geen wettelijk geregeld middelbaar onderwijs bestond.
Wel waren er zogenaamde Franse scholen, maar deze ressorteerden
onder het lager onderwijs; het aantal scholen, vaak door particulieren geleid, is onbekend. De Franse scholen gaven onderwijs op het niveau van
de oude MULO-scholen, sinds 1857 wettelijk geregeld in de Wet op het
Lager Onderwijs.
Naar huidige maatstaven gerekend, bereikten deze scholen het peil
van MAVO-4. Het onderwijs aan de Franse scholen, die vaak als kostscholen gedreven werden, was zoals reeds eerder opgemerkt niet algemeen, wettelijk, geregeld; het was vaak oppervlakkig; het onderwijzend
117 J.W.G. Jansing en L. Dasberg: Onderwijs (Het socio-culturele leven in Nederland
1844- 1875) in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 12, pp. 212-214
(hierna: Jansing/Dasberg).
118 Reglement KMA 1828, art. 2, art. 351-361 pp. 109-113.
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personeel dat kon volstaan met een bevoegdheid voor lager onderwijs was
vaak onvoldoende in aantal en de leermiddelen waren gebrekkig. Er ont
brak voor dat gedeelte van de burgerij dat niet over ruime financiële middelen beschikte, een gelegenheid om kennis van de moderne talen en
exacte wetenschappen op te doen; daarom behielp men zich met dit type
scholen 119 .
De noodzaak van onderwijs in de moderne talen en de exacte wetenschappen werd in Nederland reeds in het begin van de negentiende eeuw
gevoeld 120 . In een regeringsverslag over 1817 werd dan ook vermeld dat
naast de gewone lagere scholen in alle provincies van het Rijk en vooral
in de steden een groot aantal scholen waren waarin de Franse en andere
moderne talen, aardrijkskunde en geschiedenis werden onderwezen; dat
op deze scholen een geregeld toezicht was; dat er aan het onderwijzend
personeel eisen met betrekking tot kundigheid werden gesteld en dat veel
kinderen van gegoede ouders in de grote steden op dit soort scholen "de
belangrijkste jaren hunner eerste jongelingschap" doorbrachten.
Het verslag eindigde met twee zinnen, die reeds de Thorbeckiaanse opvatting van het middelbaar onderwijs ademen:
"Ook eindigt en wordt op deze scholen besloten het onderwijs voor die talrijke klasse
van ingezetenen, die aan hunne kinderen eene meer zorgvuldige opvoeding willen geven, doch uit hoofde hunner toekomstige bestemming, geen gebruik kunnen maken
van de collégien, latijnsche en hoogere scholen De kooplieden, de fabrikanten, de
winkeliers, de meesten der verschillende ambachten m de steden, de kunstenaars en
meer anderen, die buiten twijfel onder de nuttigste en werkzaamste ingezetenen des
Lands gerangschikt worden, voleindigen op deze scholen hunne opvoeding"^^
Om enigszins aan de behoefte aan een meer moderne opleiding tegemoet
te komen, waren sinds 1838 aan de Latijnse scholen, sedert dat jaar gymnasia genoemd, zogenaamde tweede afdelingen verbonden met een cursusduur van vier jaar.
Aanvankelijk was het programma van het eerste jaar voor beide afdelingen gelijk: Nederlands, Frans, Latijn, rekenkunde, vaderlandse geschiedenis en aardrijkskunde. Ook in de tweede klas van de tweede afdeling werd nog tot 1853 het Latijn onderwezen, maar vanaf dat jaar werd
het Latijn in die klas vervangen door het Duits.
De tweede afdeling mocht zich in een redelijke belangstelling verheugen; in 1848 waren er in ons land al 18 van deze afdelingen en in 1863,
bij de invoering van de Wet op het Middelbaar Onderwijs, 30 tweede afdelingen met 167 leraren en 708 leerlingen. De vakken waarin op deze af119 A Bartels, Een eeuw middelbaar onderwijs 1863-1963, Groningen 1963, p. 2
(hierna Bartels)
120 Bartels, p. 2.
121 Geciteerd bij G Bolkestein, De voorgeschiedenis van het Middelbaar Onderwijs
1796- 1Θ63, Amersfoort 1914, p. 111 (hierna Bolkestein)
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deling werd onderwezen, waren: wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde,
Nederlands en twee of drie andere moderne talen. Bovendien werd er wat
elementair onderwijs in natuurkunde gegeven in een twaalftal tweede afdelingen; boekhouden als vak kwam voor op de tweede afdeling van het
gymnasium van de handelsstad Rotterdam; Deventer gaf scheikunde en
mechanica; Den Bosch tekenen en Maastricht gafáis extra vak biologie.
Deze twee afdelingen waren er gekomen dankzij het initiatief van de
rector van de Latijnse school te Den Haag, dr. C. Bax, die in 1838 zijn
school splitste in twee afdelingen, de eerste bestemd voor jongelui die later het Hoger Onderwijs wensten te volgen 122 , de tweede voor hen "die
zich door een beschaafde opvoeding willen voorbereiden om met nut in
andere maatschappelijke betrekkingen werkzaam te zijn" 123 .

i. Kritiek op het "middelbaar" onderwijs van militaire zijde
Gezien het gebrekkig karakter van het middelbaar onderwijs in Nederland vóór 1863 is het niet verwonderlijk dat ook de (militaire) pers hierop
kritiek leverde. Aan het begin van deze paragraaf werd reeds de kritiek
van de adelborst Van Woelderen gememoreerd. Vooral in de hiervoor
reeds vaker vermelde jaarboekjes voor de KMA was gedurende deze gehele periode kritiek te lezen op het middelbaar onderwijs in het algemeen
en de opleidingsinstituten ten behoeve van het toelatingsexamen voor de
KMA in het bijzonder - zij het dat deze kritiek vaak in milde bewoordingen was verpakt.
Zo lezen we in het Jaarboekje van 1851, dat alleen diegenen op de
KMA zouden worden toegelaten die over voldoende kennis en aanleg beschikten om het militair-academisch onderwijs met vrucht te kunnen
volgen. De opleiders, in casu de kostschoolhouders, werden aangespoord
hiervoor de basis te leggen: "oppervlakkigheid is de grootste vijandin van
alle wetenschap; de onderwijzer moet zich dus telkens overtuigen, dat het
geleerde niet alleen in het geheugen, maar vooral door het verstand des
leerlings opgenomen is, dat deze de zaken begrijpt" 124 .
De onderwijzer moest de leerling het geleerde laten toepassen, het begrip van zijn cursist testen en hem het geleerde in het ene vak laten toepassen in het andere en hem de hoofd- van de bijzaken leren onderscheiden.
De auteur adviseerde de kostschoolhouders "den leerling (...) niets
meer te onderwijzen dan hetgeen voor het examen vereischt wordt; immers liever te zorgen dat er dit goed in zitte, dan dat de grondigheid van
122 Bartels, р. 3.
123 H.A. Leenmans, Over het eerste Haagsch Gymnasium, Die Haghe 1939, p. 12, ge
citeerd bij Bartels, р. 3.
124 Jaarboekje 1851, p. 60.
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het vereischte opgeofferd worde aan eenige meerdere oppervlakkige kennis" 125 .
In 1855 schreef het Jaarboekje het volgende met betrekking tot de
voorbereidingsscholen:
"Wanneer wij ons naar den Jaarlijkschen uitslag van het Aspirant-examen een denkbeeld vormen van den stand van het middelbaar onderwijs in ons land, dan is het
daarmee nog vrij treurig gesteld; dan is er nog een groot aantal onderwijzers, die niet
op de hoogte van hun gewigtige taak zijn; dan zijn er helaas nog vele, die zaken onderwijzen, waarvan zij zelve weinig of geen begrip hebben"^6

Even verderop heette het dat het ongunstig oordeel dat de auteur moest
vellen, hem te meer verdroot omdat de resultaten die men van deze scholen op het toelatingsexamen te zien kreeg in vergelijking met de overige
scholen nog zeer gunstig waren.
Toch vond hij de uitslag niet bemoedigend. Van de 148 geëxamineerden waren er 58 afgekeurd, zodat slechts 61% aan de exameneisen voldeden. Hij hamerde er nogmaals op dat de ouders en voogden voor hun zonen en pupillen goede scholen moesten kiezen 127 .
In het Jaarboekje van 1857 vroeg de
KMA-docent in de geschiedenis en de
Nederlandse taal, de eerste luitenant L.
Mulder 128 , in zijn artikel De voorbereiding tot het aspiranten-examen zich af
waarom er jaarlijks zoveel aspiranten
werden afgewezen. Was het onderwijs
zo gebrekkig, de jeugd zo weinig bevattelijk of de examencommissie streng, of
werd er teveel geëist bij het toelatingsexamen?
Hij schreef de geringe resultaten toe
aan de foutieve opvatting, dat de aspiranten meer moesten kennen dan het
examenprogramma aangaf. Dat programma was echter gebaseerd op de gemiddelde leeftijd van de aspirant-cadetten, 15 à 16 jaar; er werd bovendien van
uitgegaan dat dezen over een gezond
stel hersenen beschikten.
L. Mulder, 1822-1907
125
126
127
128
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Mulder noemde een tweede factor die het examenresultaat naar beneden
haalde: de verkeerde opvatting dat het kennen van feiten (het weten)
belangrijker zou zijn dan het begrijpen.
Ook hij fulmineerde tegen de voorbereidingsinstituten, getuige het
volgende citaat waarin hij deze genadeloos neersabelde:
"Daar wordt in de zoogenaamde dresseerscholen, zoo menige domkop, door onophoudelijk stampen en persen, uitgemonsterd met eene lading van wetenschap, die bij den
eersten aanblik eene schijn van geleerdheid geeft, welke verblindt, maar waaraan dat
arme hoofd zoo veel te dragen heeft, dat hij het op de dagen van het examen nog even
kan vasthouden, doch het, zoodra de poort van Breda weer achter den rug is, onmiddellijk bij stukken en brokken laat vallen, zoodat hij het, na zes weken buiten de persmachine te hebben doorgebragt, alles weer schoon kwijt
is"^s

Mulder beëindigde zijn artikel met een citaat uit het Jaarboekje van
1852: "Geene veelweterij, maar klare, heldere, gezonde begrippen, ontwikkeling van het oordeel, vorming van het verstand zij en blijve het
hoofddoel van het onderwijs" 130 .
In het Jaarboekje van 1859 werd opnieuw ingegaan op het geringe
aantal goedgekeurde aspiranten; van de 185 geexamineerden konden er
slechts 75 geplaatst worden (terwijl er 124 beschikbare plaatsen waren!).
De schrijver (Kempees?) gaf voor dit slechte resultaat een verklaring.
Hij noemde een viertal factoren die het examenresultaat negatief zouden
hebben beïnvloed:
- De ouders die een en ander aan zichzelf te wijten hadden. Tegen het
advies van de onderwijzers van de voorbereidingsscholen in stonden zij
erop dat hun zonen deelnamen aan het examen (van één school was
bekend, dat acht van de zestien leerlingen tegen de wil van de leerkracht deelnamen aan het examen).
- Een aantal aspiranten, klaargestoomd voor het examen, kon weliswaar alles reproduceren, maar had niets leren begrijpen.
- Een derde categorie bestond uit "onrijpe" zeer jeugdige aspiranten, die
wel aanleg hadden, maar over nog te weinig kennis beschikten om met
succes deel te nemen aan het examen.
- Een vierde categorie moest worden afgewezen, omdat bij hen eenvoudig de aanleg ontbrak 131 .
In 1860 weer dezelfde klacht! Nu afkomstig van de burgerdocent in de
Engelse taal aan de KMA dr. M.P. Lindo 132 , die met zijn vriend en collega, de hiervoor genoemde eerste luitenant Lodewijk Mulder, in 1856 het
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weekblad de Nederlandsche Spectator133 had opgericht, dat door hen beiden werd geredigeerd, schreef in het Jaarboekje dat bij het aspirantenexamen van 1859 178 kandidaten door de examencommissie waren onderzocht. Daarbij moesten 102 worden afgewezen, ondanks het feit dat de
commissie zeer mild in de beoordeling van de kandidaten was geweest:
"iedereen, die slechts eenigszins aan hetgeen vereischt is, voldeed, werd
geplaatst" 134 .
Ook Lindo herhaalde wat zo vaak in de
Jaarboekjes was gesteld, maar wat het
publiek niet scheen te geloven: "Geen
dressuur voor het examen! Geen bloot
van buitenleeren en afrigten" 135 . Hij
was van mening, dat, wanneer men het
examenprogramma zou inzien, iedereen
zich ervan kon overtuigen dat ieder instituut van middelbaar onderwijs, dat
aan de eisen des tijds voldeed, best in
staat moest worden geacht ook een aspirant met slechts middelmatige aanleg
de vereiste kennis bij te brengen 136 .
Dr. M.P. Lindo, 1819-1878
Lindo weet de slechte resultaten aan het ontbreken van een wet op het
middelbaar onderwijs, waarbij gezorgd zou worden voor bekwame leerkrachten, die deel uitmaakten van "den fatsoenlijken middenstand" wier
zonen zij zouden helpen opvoeden. Thans was de onderwijzersstand, volgens hem, weinig in aanzien; slechts bij gebrek aan beter koos een jongeman uit de meer bemiddelde stand een loopbaan bij het onderwijs. Als
onderwijzer werd hij slecht betaald en bleef er weinig tijd over voor zijn
eigen ontwikkeling. Daarom bepleitte hij de instelling van leerstoelen
voor de moderne talen aan de drie hogescholen, zodat ook het modernetalenonderwijs evenals dat in de klassieke talen op academisch niveau
kon worden gegeven 137 .
Tenslotte ging hij in op het artikel van Van Woelderen in De Tijdspiegel van 1859. Met de strekking van het betoog van Van Woelderen kon
133 De door Mark Prager Lindo en Lodewijk Mulder opgerichte Nederlandsche Spectator verscheen van 1856 tot 1908. Aanvankelijk, tot 1860, met als ondertitel: Weekblad van den ouden heer Smits. Deze ondertitel was ontleend aan het pseudoniem
waaronder Lindo in de voorafgaande periode in de Arnhemsche Courant had geschreven.
134 Jaarboekje I860, p. 124 .
135 Ibid., p. 125.
136 Ibid., pp. 127-129.
137 Ibid., pp. 129-131.
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Lindo het geheel eens zijn; ook hij onderstreepte diens kritiek op het "instampen" en "dresseren" en diens advies aan de ouders van aspirant-cadetten om voor hun zoon een verstandige keus te doen ten aanzien van
het opleidingsinstituut 138 .
In het Jaarboekje van 1861 had Lindo opnieuw kritiek op het ontbreken van goed middelbaar onderwijs: "Eenige merkelijke verandering in
den gang van het middelbaar onderwijs hebben wij niet bespeurd. Eer
eene goede wet daarop komt, is het niet te verwachten dat wij eenige beterschap zullen bespeuren van het onderwijs in het algemeen" 139 . Het
aantal aspiranten had in 1860 160 bedragen; hiervan werden 33 medisch
afgekeurd, de meesten wegens bijziendheid en "kromming van den ruggegraat". Lindo schreef deze kwalen gedeeltelijk toe aan te lang voorovergebogen zitten en teveel inspanning van de ogen in de avonduren 140 . Van
de 127 geëxamineerden slaagden er 81; hetgeen Lindo niet toeschreef aan
de verbetering van het onderwijs, maar aan het in werking treden van
het Koninklijk Besluit van 21 juli 1859, waarbij de aspiranten 15 j a a r
oud moesten zijn in plaats van 14, zoals tot dan toe. Vele "onrijpe genieën" werden zijns inziens hierdoor geweerd 141 .
In hetzelfde Jaarboekje kwam ook nog een berichtje voor waarbij aan
onderwijzers van de voorbereidingsscholen, die niet wensten dat door hen
opgeleide leerlingen zouden deelnemen aan het toelatingsexamen, maar
dat niet konden verhinderen, werd toegestaan vóór het examen de namen
van deze jongelieden per gesloten briefje op te geven bij de redacteur van
het Jaarboekje, of bij een der leden van de examencommissie. Het gevolg
zou dan zijn dat deze aspiranten niet als hun leerlingen vermeld worden
bij het overzicht van de Uitslag van het Examen der Aspiranten.
Blijkbaar had de publicatie van de uitslagen van het toelatingsexamen, waarbij de voorbereidingsscholen met name werden genoemd, toch
enig effect gesorteerd. Deze scholen, beducht hun goede naam te verliezen, konden zodoende de schade beperken.
Het aspirant-examen van het jaar 1866 gaf dr. J.J. de Hollander, die
wij als opponent van Knoop in De Gids van 1852 reeds tegenkwamen,
aanleiding tot publicatie van een tweetal artikelen in de Jaarboekjes van
1867 en 1868. Van de 209 geëxamineerden in het jaar 1866 hadden er 96
aan de vereisten voldaan, terwijl er maar 78 plaatsen beschikbaar waren.
Dit mooie resultaat bracht De Hollander tot de volgende optimistische
conclusies:
- er waren nog altijd voldoende jongelui bereid het vaderland en zijn
overzeese bezittingen te verdedigen;
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Ibid., p. 37.
Ibid., p. 37.
Ibid., pagina ongenummerd "Uitslag van het Examen der Adspiranten in 1860".
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- de hoeveelheid kennis die bij het toelatingsexamen werd gevorderd,
was niet te groot voor de leeftijd, waarop deze kennis moest zijn verkregen.
Wel was hij van mening dat de exameneisen te hoog waren voor de aspirant met een beperkte aanleg, die na twaalf ambachten en dertien ongelukken tenslotte had besloten officier te worden en dan een of twee jaar
naar een goedkope kostschool ging waar men hem beloofde "voor het
examen klaar te maken". Ook volgens De Hollander vond op deze "afrigtingsinstituten" een "stelselmatige idiotenformatie" plaats, waardoor "lichaam en geest vermoord" werden. Hij vond dat de pas opgerichte Hogere
Burgerscholen uitstekend dienst zouden kunnen doen als vooropleiding
voor het toelatingsexamen voor de KMA; hij verwees in dit verband naar
de Uitslag van het Aspiranten-examen van 1866 142 . Hierbij bleek dat een
twaalftal HBS-en verspreid over het hele land aspirant-cadetten hadden
opgeleid. Van de 17 aspiranten waren er negen geslaagd en zeven afgewezen. Het toch betrekkelijk magere resultaat van de ex-leerlingen van
de HBS is wellicht te verklaren uit het feit dat de HBS-en pas vanaf 1864
hun onderwijs waren begonnen en dat dit schooltype een programma
aanbood dat niet direct was bedoeld als een vooropleiding voor het toelatingsexamen voor de KMA.
In het Jaarboekje van 1868 kwam De Hollander nogmaals terug op het
toelatingsexamen van 1866; hij bestreed de opvatting, dat het eindexamen HBS met vijfjarige cursus als voorwaarde voor de toelating tot de
KMA zou moeten gelden, evenals de tegenovergestelde mening dat de
HBS-en van "de cadetten-levering" waren uitgesloten. Geen enkel schooltype had van de minister van Oorlog een monopoliepositie gekregen "en
zoo behoort het in een land, waar vrijheid van onderwijs heerscht" 143 , aldus de als conservatief bekend staande De Hollander, die in deze toch een
alleszins liberaal standpunt innam.
Evenals in De Tijdspiegel en de Jaarboekjes van de KMA werden ook
in De Nieuwe Spectator kritische geluiden gehoord ten aanzien van het
middelbaar onderwijs vóór 1863. In een ingezonden brief schreef "W" de
slechte uitslag van het toelatingsexamen voor de officiersopleiding bij de
korpsen niet toe aan de wijze van examineren door de examencommissie,
maar aan het "weinig ontwikkelde oordeel en de geringe mate van gezond
verstand bij de examinandi, zoo ironisch "patiënten" genoemd". Hij zag
bij deze examens hetzelfde "ziekteverschijnsel" dat men kon waarnemen
bij de toelatingsexamens voor de KMA, namelijk achteruitgang in het gehalte der "patiënten". De door de KMA-leiding aangewezen oorzaak van
die achteruitgang: "het slechte middelbare onderwijs" was dezelfde die,

142 Jaarboekje 1867, pp. 3-6 (Mengelwerk).
143 Jaarboekje 1868, pp. 4-6 (Mengelwerk).
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welke zijns inziens, ook gold voor de slechte resultaten bij de officiersexamens bij de korpsen 1 4 4 .

it. De Wet op het Middelbaar

Onderwijs van 1863

Parlementaire behandeling
Zoals in de voorafgaande paragrafen al is opgemerkt, was er in Neder
land, zeker vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw, dringend be
hoefte aan een wettelijke regeling van het middelbaar onderwijs. Het
tweede kabinet-Thorbecke (1862-1866) zou onmiddellijk na zijn aantre
den in die behoefte gaan voorzien.
Nadat op 1 februari 1862 Thorbecke voor de tweede maal de functie
van minister van Binnenlandse Zaken had aanvaard, stelde hij op 24
april daaropvolgend zijn nieuwe kabinet aan de Tweede Kamer voor. Bij
die gelegenheid maakte hij gewag van een spoedige indiening van een
wetsontwerp ter regeling van het middelbaar onderwijs. Dit ontwerp Het
niet lang op zich wachten; op 6 juni 1862 werd het al in de Kamer inge
diend. Op 4 september bracht de commissie van rapporteurs, onder wie
Delprat, ond-kommandant
van de KMA, het voorlopig verslag uit. Op 3
maart 1863 begonnen de openbare beraadslagingen 1 4 5 .
Het belangrijkste probleem, zowel in de schriftelijke stukken als bij de
mondelinge behandeling in de Kamers, was een antwoord te geven op de
vraag: wat is het middelbaar onderwijs en wat behoort er toe? 1 4 6 Het ont
werp door Thorbecke ingediend, gaf geen definitie van het middelbaar on
derwijs, maar de memorie van toelichting was wat duidelijker; zij ver
klaarde:
"De benaming, middelbaar onderwijs, heeft niet op zich zelve eene vaste beteekenis; zij
erlangt die eerst door de wet of eene bepaalde inrichting. Wanneer men lager onder
wijs volksonderwijs noemt in den zin, dat het, als eerste aanvang van ontwikkeling,
gelijkelijk bestemd is voor allen en hooger onderwijs bestemd acht voor het kleine ge
tal van hen, die opleiding zoeken tot eene werkzaamheid of betrekking, waartoe ge
leerde vorming vereischt wordt; dan omvat het tusschen beide inliggende gebied van
het middelbaar onderwijs de vorming van die talrijke burgerij, welke, het lager on
derwijs te boven, naar algemeene kennis, beschaving en voorbereiding voor de onder
scheidene bedrijven der nijvere maatschappij tracht"1^.
Uit de memorie bleek, wat de regering wilde: het woord "middelbaar on
derwijs" kon op verschillende manieren worden opgevat; ook artikel 194

144 NMS 1861, pp. 614-615.
145 Bartels, p. 5.
146 J.A. de Bruyne, Geschiedenis van Nederland i η onzen tijd (5 delen), Schiedam
1891-1901, deel 3 (1896), p. 94 (hierna: De Bruyne).
147 Geciteerd bij: Bartels, p. 6.
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van de toen van kracht zijnde Grondwet van 1848 was ten opzichte van
het middelbaar onderwijs voor verschillende uitleg vatbaar, maar Thorbecke kon zich voor zijn opvatting beroepen op de werkelijke toestand,
zoals die in 1848 was, toen de Latijnse scholen en de gymnasia tot het hoger onderwijs werden gerekend.
Aan de docenten verbonden aan het hoger onderwijs werden toen geen
eisen van bekwaamheid en zedelijkheid gesteld. De katholieken, zo stelde
Van Weideren Rengers in zijn Schets eener Parlementaire Geschiedenis
van Nederland van 1849 tot 1891, legden opmerkelijk veel geestdrift aan
de dag voor deze wet, hoewel latere uitingen van katholieke zijde spraken
over het "ongeloof kwekend middelbaar onderwijs" 148 .
Thorbecke had hun steun nodig. Zou hij de gymnasia en dus ook de katholieke seminaria opnemen onder de inrichting van middelbaar onderwijs, dan zouden de docenten van deze instellingen eveneens onderworpen worden aan de eisen die artikel 194 van de Grondwet stelde, namelijk eisen van bekwaamheid en zedelijkheid 149 en het is de vraag of de katholieken dan hun steun hadden gegeven aan zijn ontwerp.
Van Weideren stelt de vraag "of niet de zucht katholieke stemmen te
winnen, bij de omschrijving van de grenzen van het middelbaar onderwijs
zwaarder heeft gewogen dan de belangen der Nederlandsche jeugd" 150 .
Ook het liberale Kamerlid Godefroi stelde zich, anders dan de Kamermeerderheid, op het standpunt dat de Grondwet eiste dat de gymnasia
onder het middelbaar onderwijs behoorden te worden gebracht, omdat uit
de aard der zaak, met het oog op de leeftijd van de leerlingen, hier eisen
van bekwaamheid en zedelijkheid voor de docenten noodzakelijk waren 1 5 1 .
Het middelbaar onderwijs, dat volgens artikel 2 van het ontwerp
openbaar of bijzonder kon zijn, werd volgens artikel 12 voor wat betreft
het openbaar onderwijs gegeven in burgerscholen, hogere burgerscholen,
landbouwscholen en de polytechnische school. De burgerschool, bestemd
voor de landbouw- en ambachtsstand, zou een tweejarige cursus krijgen
en zou worden onderscheiden in dag- en avondscholen. Alle gemeenten
met meer dan 10.000 inwoners zouden een dergelijke school moeten oprichten152. De hogere burgerscholen waren volgens de memorie van toelichting bestemd voor de "algemeene beschaving (...) van die burgerij,
welke meer vrijheid bezit om denken en kennis te ontwikkelen dan doorgaans ambachtslieden en kleine landbouwers; men kan ze, naar het

148 W.J. van Weideren, baron Rengers; Schets eener Parlementaire geschiedenis van
Nederland van 1849-1891 (5 delen), 's-Gravenhage 1948-1956, deel 1, p. 283 (hierna: Van Weideren Rengers).
149 De Bruyne, pp. 97-98.
150 Van Weideren, p. 283.
151 De Bruyne, p. 99.
152 Ibid., pp. 102-103.
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Duitsch voorbeeld, hoogere burgerscholen noemen" 153 . Dit schooltype zou
een drie- en een vijfjarige cursus kunnen omvatten. De driejarige cursus
kon o.a. worden gezien als een geschikte voorbereiding voor de KMA en
het KIM 154 (Koninklijk Instituut voor de Marine te Den Helder; de opleiding tot zee-officier). Opmerkelijk is het feit dat nog in 1862 een driejarige cursus voldoende werd geacht als vooropleiding voor de KMA, terwijl
enige jaren later, in 1866, de vijfjarige cursus als de meest gewenste vooropleiding gold. De Polytechnische School, de opvolger van de Koninklijke
Academie te Delft, die op haar beurt weer een afsplitsing was van de
KMA, voor zover deze waterstaatsingenieurs opleidde, was volgens de
memorie van toelichting bestemd voor aanstaande industriëlen en voor
de opleiding van ingenieurs voor de waterbouwkunde, burgerlijke bouwkunde, scheepsbouwkunde en mijnen, alsmede voor werktuigkundige ingenieurs 155 .
In de nieuwe memorie van toelichting gedateerd 23 oktober 1862, die
in feite een memorie van antwoord was op het voorlopig verslag van 4
september 1862, dat mede-ondertekend was door I. Delprat, stelde Thorbecke zich in tegenstelling tot sommige Kamerleden op het standpunt,
dat het militair onderwijs niet in de Wet op het Middelbaar Onderwijs
diende te worden geregeld, aangezien het militair onderwijs zijns inziens
van "exceptionele aard" was. Artikel 11 van het ontwerp bepaalde dan
ook: "Deze wet is niet toepasselijk op inrigtingen van onderwijs der zee- en
landmagt, noch op de onderwijzers bij die inrigtingen aangesteld".
Ook de bewering van sommige Kamerleden dat de HBS door Thorbecke speciaal zou zijn ontworpen als een voorbereidingsschool voor een
studie aan de KMA en het KIM werd door hem ontkend. De HBS was
zijns inziens bedoeld als een algemene vooropleiding. Wèl verwachtte hij
dat aspiranten van de KMA en het KIM aan deze HBS de voorkeur zouden geven "boven een speciaal afrigtend onderwijs", de zgn. "dresseerscholen".
De poging van het Thorbeckiaanse Kamerlid Van Eek 1 5 6 om ook het
militaire onderwijs onder het middelbaar onderwijs te laten vallen door
te bepalen dat ten aanzien van inrichtingen van onderwijs der zee- en
landmacht "het middelbaar onderwijs wordt geregeld bij eene nadere
wet" mislukte. Zijn amendement werd met 48 tegen 11 stemmen verworpen.
Wel is merkwaardig dat Van Ecks poging ook werd bestreden door het
Kamerlid J.J. van Mulken 1 5 7 , oud-docent van de KMA. Later, in 1869,
zou deze als minister het wetsontwerp tot regeling tot het onderwijs aan
153
154
155
156
157

Geciteerd bij: De Bruyne, p. 104; zie ook Bijl. 1861/62, p. 933.
De Bruyne, p. 104; zie ook: Hand. 1862/63, p. 568 en pp. 576-579.
Ibid., p. 106.
Zie biogram.
Zie biogram.
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de KMA met succes door het parlement loodsen. Zijn bestrijding van Van
Ecks poging het militair onderwijs aan de KMA en het KIM bij wet te regelen, baseerde Van Mulken op de stelling dat dat militaire onderwijs
niet bij wet behoorde te worden geregeld. Als argumenten voerde hij aan,
dat:
- het onderwijs op de KMA en het KIM voortreffelijk was. Hij beargumenteerde dat met een beroep op zijn ervaring als docent aan de KMA
en op door hem ontvangen brieven van buitenlandse officieren, die na
een bezoek aan de KMA de loftrompet over die instelling hadden aangeheven. Slechts wanneer het onderwijs aan de KMA en het KIM gebrekkig zou zijn, was een wettelijke regeling op haar plaats;
- de militaire wetenschappen aan beide instituten onderwezen, aan te
snelle veranderingen onderhevig waren, zodat het niet goed mogelijk
was deze in een wet vast te leggen. Bovendien waren de docenten op
die instituten vaak officieren die slechts tijdelijk het docentschap bekleden en om van hen akten van bekwaamheid te vergen, ging wel erg
ver. Ook het toezicht op het onderwijs was zijns inziens goed geregeld.
De KMA kende immers een speciale commissie van inspectie; wat
wilde Van Eek nog meer!
Van Mulken beëindigde zijn betoog met de, gezien zijn toekomstig optreden als minister, curieuze woorden:
"Om al deze redenen zal, naar mijne overtuiging, eene wet op het militair onderwijs
eer schadelijk dan voordelig werken, en kan ik mij derhalve niet met dit amendement
verenigen"^&.

Op 12 maart 1863 werd de wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
door de Tweede Kamer na een debat van negen dagen met 40 tegen 25
stemmen aangenomen. De Eerste Kamer nam het ontwerp op 1 mei aan
met 26 tegen 7 stemmen 159 .
De Hogere Burgerscholen, 1863-1870
De HBS, het produkt van vooral door liberalen geïnspireerde wetgeving,
kreeg wegens zijn "ongeloof kwekend middelbaar onderwijs" na het verschijnen in 1864 van de pauselijke encycliek Quanta Cura en de Syllabus
Errorum bij de Nederlandse katholieken niet een onverdeeld gunstige
beoordeling. Dit moge o.a. blijken uit een in juni 1869 te Breda verschenen brochure Kunnen de Katholieken gebruik maken van de Hoogere Burgerschool te Breda? De anonieme, maar bij De Tijd bekende, auteur
laakte hierin de bij die HBS gebruikte leerboeken voor biologie, Engelse
en Nederlandse letterkunde, die naar zijn mening voor katholieke leer158 Hand. 1862/63, p. 577.
159 Ibid., p. 231.
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lingen aanstootgevend waren. Instemmend citeerde De Tijd in een waarschuwend artikel, dat niet onder de ogen van de kinderen van haar abonnees mocht komen en daarom door een waarschuwend "Berigt aan de
ouders, lezers van "De Tijd"" werd voorafgegaan, grote gedeelten uit die
brochure. De auteur wiens verontwaardiging was opgewekt door een behandeling van de in- en uitwendige geslachtsorganen en de secundaire
geslachtskenmerken bij hogere zoogdieren kwam tot de volgende ontboezeming:
"Moeten zij dan absoluut beesten worden? En zouden weldenkende ouders ooit hunne
kinderen met zulke zaken bekend durven maken? Wordt niet veeleer alles, wat aanstoot kan geven, m huis vermeden om hen zoo lang mogelijk onschuldig te houden? en
moet men niet alle gevoel van schaamte en eerbied voor kinderen verloren hebben om
hen zulke zaken te durven onderwijzen?"

Ten aanzien van een op die HBS gehanteerde bloemlezing van gedichten
van Bilderdijk, bewerkt door een aan de Bredase HBS verbonden leraar,
N.H.Th, ten Berge, waarin overspel werd aangeduid, riep onze anonymus
uit:
"Zóó schift een Leeraar onzer Hoogere Burgerschool lektuur voor zijn kweekehngen*
Onzedigheid, vuiligheid, walgelijke ontucht, ingekleed in prachtigen versbouw en
hartstochtelijke taal wordt der argelooze jeugd als ziedend gif toegediend, om die
jonge harten van wellust te doortintelen1!1"

Hiermee had het vooraanstaande katholieke, opiniërende persorgaan de
toon gezet ten aanzien van althans deze "liberale" HBS.
De eerste HBS-en openden bij het begin van het schooljaar 1864-1865
hun poorten. Hun aantal bedroeg toen 12. In de periode tot 1871 zou het
aantal scholen, leerlingen en zgn. "toehoorders" snel toenemen; het aantal geslaagden voor het eindexamen HBS-vijfjarige cursus groeide naar
verhouding weliswaar even snel, maar in absolute cijfers gerekend, steeg
het aantal geslaagden van 26 in het cursusjaar 1865-1866 slechts tot 105
in 1870-1871.
Dit geringe aantal geslaagden voor het eindexamen HBS zou het kernprobleem gaan worden voor de KMA na 1872 die voor haar jaarlijkse aanvoer van aspiranten afhankelijk was van een groot aantal geslaagden
voor het eindexamen HBS.
De hierna volgende staatjes 160 geven over de periode tot 1871 enig inzicht
in het verloop in aantal scholen, leerlingen, "toehoorders" en geslaagden
voor het eindexamen HBS-vijfjarige cursus.

160 Bartels, ρ 26
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Groei van het aantal hbs en. leerlingen en "toehoorders" in de periode 1864-1871
schooljaar
1864/65
1865/66
1866/67
1867/68
1868/69
1869/70
1870/71

aantal HBS-en
12
21
26
32
37
41
45

leerlingen
750
1418
1940
2455
2741
3210
3559

'toehoorders"

..
215
259
391
404
461
467

De leerlingen die steeds enkele lessen volgden, de zgn. "toehoorders",
kwamen vooral in de hogere klassen voor.
De in 1863 benoemde inspecteur van het middelbaar onderwijs dr.
Steyn Parvé 1 6 1 was met die toehoorders niet erg ingenomen. Zijns inziens
werd hierbij te veel vrijheid gelaten en het zou volgens hem in het belang
van de scholen zijn, indien hiertoe minder gemakkelijk gelegenheid werd
gegeven 162 .
In de bovengenoemde periode waren er, zoals vermeld, 45 HBS-en ontstaan; hiervan 29 met een vijfjarige cursus. De overige HBS-en boden
voor het overgrote deel een driejarige cursus aan; vier gemeente HBS-en
kenden een vierjarige cursus 163 .
Het aantal cursisten dat slaagde voor het diploma Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus in de periode 1866-1871
cursusjaar
aantal geslaagden
1865-1866
1866-1867
1867-1868
1868-1869
1869-1870
1870-1871

26
48
67
78
92
105

Wanneer men het bovenstaande staatje in ogenschouw neemt, dan blijkt
dat het aantal geslaagden voor het diploma HBS-vijfjarige cursus tussen
het cursusjaar 1866-1867 en het cursusjaar 1868-1869 slechts langzaam
groeide, namelijk van 48 naar 78 164 .
Ondanks dit geringe aantal, waren al in december 1866 in de pers en
publieke opinie de eerste geluiden te horen, die eisten dat kandidaten

161 Zie biogram
162 D J Steyn Parve, De inrichting van het Middelbaar Onderwijs in Nederland, Leiden 1871, ρ 25 (hierna Steyn Parvé, Inrichting), zie ook Bartels, ρ 27
163 Steyn Parvé, Inrichting, tabel tegenover ρ 21
164 Ibid , ρ 36
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voor de KMA in het bezit dienden te zijn van het diploma HBS-vijfjarige
cursus.
De in juli 1869 aangenomen Akademiewet stelde als eis dat het toelatingsexamen gelijk zou zijn aan het eindexamen vijfjarige HBS. Het aantal geslaagden voor dit eindexamen bedroeg toen, zoals wij reeds zagen,
78. Wanneer men bedenkt dat de vijfjarige HBS niet uitsluitend bedoeld
was als potentieel reservoir voor de KMA, maar bijvoorbeeld ook als vooropleiding voor de Polytechnische School, dan moet men toch ook reeds op
deze plaats tot de conclusie komen, dat het reservoir waaruit men potentiële kandidaten voor de KMA moest putten, zeer minimaal gevuld was.
Wellicht speelden, naast andere factoren, te optimistische verwachtingen
ten aanzien van de groei van het aantal eindexaminandi HBS-vijfjarige
cursus een rol.

Samenvatting en conclusies
Ondanks de zgn. "bloeiperiode" van de KMA waren de eerste kritische geluiden over de KMA al in 1829 in het Nederlandse parlement te horen.
Zij betroffen de hoge uitgaven voor dat instituut. In de jaren veertig leverde de Tweede Kamer opnieuw kritiek op het hoge bedrag waarvoor de
KMA op de begroting stond. Die kritiek werd evenwel succesvol gepareerd door de minister van Oorlog List. Pas na 1848 kwam de eerste kritiek op het onderwijs en de opvoeding aan de KMA. Die kritiek was vooral afkomstig van militaire zijde. In De Nieuwe Militaire Spectator (18471878), de progressieve tegenhanger van De Militaire Spectator (1832heden), verscheen, waarschijnlijk van de hand van de hoofdredacteur
W.J. Knoop - van 1842 tot 1852 docent aan de KMA - een artikel waarin
milde kritiek werd geuit op het schoolse karakter van de KMA-opleiding.
Ook in De Gids van 1852, waarin Knoop regelmatig publiceerde, verscheen van zijn hand een artikel van gelijke strekking. Behalve Knoop
publiceerden diverse anonieme auteurs - meestal officieren - hun kritiek
op het KMA-onderwijs en zijn docenten in bovengenoemde militaire tijdschriften. Deze anonieme auteurs hadden vooral kritiek op het weinig
praktische karakter van het in hun ogen overladen onderwijsprogramma.
Zij bepleitten dan ook een stage- of praktijkjaar door te brengen bij de
korpsen van het leger. Die kritiek op het weinig praktische karakter was
ook te horen bij de commandanten van de diverse korpsen. Later - in
1867 - zou blijken dat die kritiek werd overgenomen door de Staatscommissie tot herziening van het KMA-onderwijs die in haar rapport eveneens een praktisch jaar, door te brengen als vaandrig bij de korpsen, bepleitte.
De kritiek op het schoolse karakter van de KMA-opleiding vooral door
liberale docenten geuit, is tegen de achtergrond van hun liberale opvattingen wel begrijpelijk, maar niet geheel terecht. Gegeven het feit dat de
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KMA in feite ook nog middelbaar onderwijs moest verzorgen, was het
min of meer onontkoombaar dat zeker de eerste twee studiejaren een
schools karakter moesten dragen. Daar kwam bovendien nog bij dat de
betrekkelijk jeugdige leeftijd van de cadetten (14-22 jaar) nu niet bepaald
bevorderlijk was voor zelfstandige studie. Het is dan ook zeer goed te begrijpen dat de KMA-docenten met een meer conservatieve signatuur niets
zagen in een KMA-opleiding waar jeugdige cadetten geconfronteerd zouden worden met een op vrije zelfstandige studie gerichte opleiding. Later
- in 1867 - zou hun visie worden verwoord door de adviserende leden van
de bovengenoemde staatscommissie; nog later - in 1869 tijdens de behandeling van de Akademiewet - door conservatieve parlementsleden.
De opkomende kritiek op het KMA-onderwijs, vooral door politiek liberaal georiënteerden geuit, is te verklaren wanneer men het politieke klimaat van Nederland in de jaren veertig en vijftig in aanmerking neemt.
In die periode waren de liberalen in opmars. Nederland had in 1848 een
door de liberaal Thorbecke geïnspireerde grondwet gekregen. Deze
staatsman leidde in de jaren 1849-1853 zijn eerste - grote - ministerie.
Tijdens zijn tweede ministerie (1862-1866) zou hij een door hem geïnspireerde onderwij s wetgeving tot stand brengen.
De KMA had het karakter van een strenge militaire kostschool. Evenals aan buitenlandse militaire academies leidde dat regelmatig tot ordeverstoringen veroorzaakt door de jeugdige cadetten. Vooral na 1852 traden die verstoringen met de regelmaat op. In 1854, 1857 en 1858 waren
deze zo ernstig dat de Speciale Commissie van Inspectie onder voorzitterschap van de conservatieve, autoritaire generaal Ch. baron Nepveu
gevraagd en ongevraagd aan de ministers van Oorlog rapporteerde. Nepveu verweet de KMA-leiding gebrek aan toezicht op de cadetten door de
officieren van die instelling en het tekortschieten in het nemen van preventieve maatregelen. Als remedie tegen deze ongeregeldheden stelde hij
voor: een intensief en patriarchaal toezicht op de cadetten; uit te oefenen
door de academieleiding en al haar officieren. Zijn conservatieve en realistische visie op onderwijs en opvoeding legde hij neer in een rapport gedagtekend 5 december 1859. De minister van Oorlog die om dat rapport
had gevraagd, kon zich met de conclusies van Nepveu verenigen en gelastte de gouverneur van de KMA overeenkomstig te handelen.
De kritiek op het schoolse karakter van het KMA-onderwijs en op het
toeleidend "middelbaar" onderwijs kan ook worden verklaard uit het ontbreken van wettelijk geregeld middelbaar onderwijs in Nederland tot
1863. Tot dat jaar diende een aspirant-cadet zich voor te bereiden op het
toelatingsexamen voor de KMA aan een van de vele instituten/kostscholen die een opleiding voor dat examen verzorgden. Die opleiding bereikte
een niveau dat min of meer overeenkwam met het eindexamen van de
vroegere MULO-scholen. Kritiek op het onderwijs aan deze instituten
van militaire zijde kwam vooral van docenten van de KMA belast met het
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afnemen van het toelatingsexamen voor dat instituut. In de Jaarboekjes
voor de KMA hekelden zij het "klaarstomen" van de aspirant-cadetten op
die "afrigtingsinstituten".
De Wet op het Middelbaar Onderwijs van 1863 - het geesteskind van
Thorbecke - gaf Nederland een wettelijk geregeld middelbaar onderwijs,
waarbij de vijfjarige HBS qua niveau min of meer overeenkwam met het
middelbaar onderwijs in het ons omringende buitenland. Ook daar had
dit onderwijs mede de functie van algemeen vormende vooropleiding voor
de officiersopleidingen aldaar. Het HBS-onderwijs ademde een liberale
geest. Voor menig katholiek was dat aanleiding - zeker na het verschijnen van de encycliek Quanta Cura in 1864 - zich kritisch op te stellen tegenover het "ongeloof bevorderend" karakter van dit schooltype.
Tijdens de behandeling van het wetsontwerp had het liberale TweedeKamerlid Van Eek nog een poging gedaan het militair onderwijs onder
het middelbaar onderwijs te laten vallen, maar deze poging was verijdeld
door zijn geestverwant Van Mulken.
Hoewel het aantal HBS-en en leerlingen in de periode 1864-1871 snel
steeg, was dat niet het geval met het aantal eindexaminandi dat slaagde.
Hun aantal steeg in deze periode van 26 tot 105; een te gering aantal om
veel aspirant-cadetten voor de KMA te leveren.
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ONGEREGELDHEDEN OP DE KMA IN 1866. REACTHSS
IN PERS, PARLEMENT EN BIJ DE REGERING

Zoals wij in het vorige hoofdstuk zagen, was het onderwijs op de KMA
nogal schools van aard. Daarnaast kende de Academie een straf opvoedingssysteem. De cadetten stonden onder voortdurende controle, zelfs in
hun vrije tijd en 's nachts op de slaapzalen waren zij niet verschoond van
toezicht. Tijdens de lessen van burgerleraren en van sommige officieren
surveilleerde een onderofficier achter in de klas om "de orde te handhaven" 1 . De voortdurende controle en de strenge tucht, culminerende in
straffen voor zelfs geringe overtredingen, prikkelden de cadetten tot verzet. Hun mentaliteit Het in de ogen van de militaire leiding hoe langer
hoe meer te wensen over en leidde tot de reeds besproken ordeverstoringen van 1854, 1857 en 1858. In de late herfst van 1866 waren deze zo
ernstig dat hierdoor de publieke belangstelling werd getrokken 2 . Na uitvoerige persberichten, medio december 1866, kwamen deze ongeregeldheden zelfs in de Tweede Kamer ter sprake.
De ongeregeldheden van 1866 begonnen op 3 november van dat jaar.
Op die datum vond de detachering van drie cadetten wegens mishandeling van een cadet van het tweede studiejaar bij een van de korpsen van
het leger plaats 3 . Deze als straf bedoelde maatregel had een averechts effect; het leven dat de gedetacheerde cadetten bij de korpsen leidden,
bleek veel aangenamer dan dat op de KMA!
Tijdens de Bredase kermis op 7 november 1866 begaf zich een gedeelte
van de vierdejaars cadetten naar een Breda's café (het Zuidhollands Koffiehuis) gelegen aan de Grote Markt in de onmiddellijke nabijheid van de
KMA. Deze cadetten, die slechts verlof hadden de Bredase schouwburg te
bezoeken, waren dus in overtreding. Zij werden gestraft met het ontnemen van de voorrechten verbonden aan de vierdejaars status voor een
bepaalde tijd.
Vlak daarop (10 november) herhaalden de overige vierdejaars dit gedrag, hoewel zij nadrukkelijk namens de gouverneur van de Academie
waren gewaarschuwd niet het voorbeeld van hun kameraden te volgen.
Ook zij kregen dezelfde straf, die echter wat langer van duur was 4 .
Op 18 november daaropvolgend pleegden cadetten, eveneens van het
vierde studiejaar, wanordelijkheden in de cadettenkantine, waar zij di1
2
3
4

Brest van Kempen, p. 170.
Ibid., p. 173.
Ibid., p. 174.
Ibid., pp. 174-175.
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verse voorwerpen vernielden (het zogenaamde "bullen"). Ook zij werden
gestraft 5 . Wij zagen reeds, dat dit soort gedrag ook werd aangetroffen in
Saint-Cyr, te Woolwich en te Sandhurst.
De ongeregeldheden bereikten tenslotte op 8 december hun hoogte
punt. Op die dag kreeg een cadet van het tweede studiejaar A. Mestingh,
een apothekerszoon uit Hattem, van ouderejaars cadetten een pak slaag.
Mestingh trok zich dit voorval zo aan dat hij in de daaropvolgende nacht
een flesje kwiksublimaat, dat hij bij zijn terugkeer van verlof mee had
genomen, opdronk. Als gevolg daarvan werd hij opgenomen in de zieken
zaal van de KMA en daar overleed 6 hij enige dagen later op 13 december
1866.
Uit het feit dat Mestingh het flesje vergif bij zijn terugkeer van verlof
had meegenomen, concludeerden sommigen dat hij wellicht toen al het
voornemen tot zelfmoord had. Volgens anderen zou Mestingh een bij zijn
studiejaar zeer geachte collega zijn, die duidelijk slachtoffer was van het
herhaalde malen onder handen nemen door ouderejaars cadetten. Deze
"gevoelige cadet" had na het pak slaag van 8 december de fatale hoeveel
heid kwik ingenomen waaraan hij overleed:
"Alleen omdat hij de mishandelingen niet meer kon verdragen, heeft hij dat gedaan en
niet omdat hij onaangenaamheden m zijn familie had"

5
6
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Ibid , 175
ARA II KMA, inv nr 55
Over de mishandeling van Mestingh, het daarop gif innemen en zijn dood is een
uitgebreide correspondentie van de gouverneur van de KMA (Van Overstraten)
met diverse autoriteiten aanwezig; o a met de minister van Oorlog en de auditeurmihtair te Den Bosch
De dood van Mestingh werd gemeld in de brief van de gouverneur aan de plaatse
lijk commandant van Breda d d 14 december 1Θ66 Mestingh was "gisteravond
omstreeks acht ure overleden"
Zie ook H J Wolf (oud-bibhothecaris van de KMA), Enige zwarte bladzijden uit de
geschiedenis van de KMA Ongeregeldheden in 1866 en de zelfmoord van een ca
det; in Hoe was het ook weer? Verhalen over Breda, de Koninklijke Militaire Aca
demie en het Kasteel van Breda, ζ ρ (Breda), ζ j (1985), ρ 42, en Salvo Meliore, De
Koninklijke Militaire Akademie te Breda, a Het onderwijs, b De jongste ongere
geldheden aldaar, с De vergiftiging van een kadet, 's-Gravenhage 1867, pp 17-18
Zie verder Brest van Kempen, ρ 175 en Jaarboekje KMA 1867

Ongeregeldheden op de KMA in 1866

Par. 1: Reacties op de ongeregeldheden
a. Pers
De fel liberale, Thorbeckegezinde Arnhemsche Courant7 maakte op zaterdag 15 december 1866 in een redactioneel artikel als eerste niet alleen
melding van de ongeregeldheden op de KMA in de voorafgaande twee
maanden, maar ook van "eene poging tot zelfmoord die een kadet zou
hebben aangewend na door anderen te zijn mishandeld". De feiten waren
de redactie aangedragen door particuliere berichtgeving, die tevens vermeldde dat de cadetten van het vierde studiejaar "in vollen opstand waren". De redactie achtte, evenals de particuliere berichtgever, een onderzoek door de regering "wenschelijk en noodig".
"De militaire akademie is eene instelling van te veel belang, dan dat de regering geen
ernstig onderzoek instellen zou naar de veelvuldige en herhaalde klagten, welke omtrent het inwendig bestuur en den daar heerschenden geest worden geuit"&.

Uit bovenstaand commentaar blijkt duidelijk dat de Arnhemsche Courant
deze rijksinstelling, waarvoor de conservatieve regering verantwoordelijk
was, als liberale waakhond kritisch tegemoet trad.
In de Arnhemsche Courant van woensdag 19 december daaropvolgend
verscheen een niet ondertekende ingezonden brief, die de berichtgeving
over de KMA in deze krant van 15 december jl. gedeeltelijk tegensprak.
Het zogenaamde "bullen" (vernielingen aanrichten) door vierdejaars cadetten zou zijn opgehouden. Wel bevestigde de schrijver de mishandelingen van de jongere (tweedejaars cadetten door de oudere (derde)jaars cadetten en de zelfmoord van de cadet Mestingh.
De briefschrijver was het met de redactie eens dat het bestuur van de
Academie een krachtiger houding moest aannemen, maar stelde dat de
pogingen van het Academiebestuur tot handhaving van tucht en orde
"somtijds van hooger hand belemmerd worden, welligt door den invloed
van personen, die zonen of neven of andere betrekkingen aan de akademie hebben en vreezen dat strenge bepalingen misschien te eeniger tijd
op de hunnen zouden worden toegepast".
Schrijver betreurde dat de sanctie op wangedrag niet meer bestond uit
verwijdering van de KMA, maar uit detachering bij legeronderdelen
(korpsen) waar de jongelui een aangenaam leven hadden 9 .
In een ingezonden stuk in de Arnhemsche Courant van 25 december
daaropvolgend, ondertekend door "Eenige kadets van het tweede jaar"
(dus jaargenoten van de overleden cadet A. Mestingh) reageerden dezen
7
8
9

M. Schneider en J. Hemels, De Nederlandse Krant 1618-1978. Van "Nieuwstydinghe"tot dagblad, Baarn 1979, pp. 159-160 (hierna: Schneider /Hemels).
Arnhemsche Courant, 15 december 1866 (hierna: AC).
AC, 19 december 1866.
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op de hierboven genoemde ingezonden brief. Zij stelden dat de cadet Mestingh niet uit angst voor mishandelingen (zoals de briefschrijver had gesteld) zich van het leven had beroofd en dat de angst van tweedejaars cadetten voor derdejaars beslist niet algemeen was, zoals de schrijver in
zijn stuk stellig had beweerd 10 .
Blijkbaar werd de Arnhemsche Courant op de KMA (door sommigen)
goed gelezen, gezien de reactie van "eenige kadets van het tweede jaar".
Een zeker "esprit de corps" zal die tweedejaars cadetten ertoe hebben gebracht hun in opspraak gebrachte Alma Mater prompt te verdedigen.

De Bredasche Courant versus de Arnhemsche Courant
Pas op 20 december 1866 verscheen in de Bredasche Courant11 een hoofdredactioneel artikel c.q. commentaar, waarin met name de Arnhemsche
Courant werd aangevallen wegens in de ogen van de Bredasche Courant
tendentieuze berichtgeving over het voorgevallene op de KMA.
Het commentaar begint als volgt:
"In de jongste dagen zijn in de Arnhemsche Courant en andere dagbladen particuliere
berigten uit Breda geplaatst geworden over ongeregeldheden aan de Militaire Akademie voorgevallen, die, uit welke oorzaak ook, uit onkunde met het gebeurde of uit
kwaadwilligheid geschreven, zóó onwaar, voor 't minst zóó overdreven zijn dat wij ons
verpligt gevoelen, tot geruststelling van ouders en betrekkingen der jongelieden op de
Akademie, die berigten openlijk tegen te spreken en te vermelden wat er voorgevallen
is. Geheel onwaar en ongerijmd is de vermelding, dat het vierde studiejaar in vollen
opstand en het zoogenaamde "bullen" aan de orde van den dag zou zijn"1*.

De rest van het artikel bevat een, naar de mening van de Bredasche Courant, "waar" verslag van de trieste gebeurtenissen aan de KMA. Opvallend is de milde, soms vergoelijkende, toon van het artikel en de welwillende houding die daarin ten opzichte van de Academieleiding wordt aangenomen. Het zou de indruk kunnen bevestigen, dat de Bredasche Courant op dat moment positiever tegenover de KMA stond dan de meer kritische, bepaald niet gouvernementele Arnhemsche Courant, die felle oppositie voerde tegen het "koninklijk kabinet" Meijer-Van Zuylen van Nijevelt.

10 AC, 25 december 1866.
11 Schneider IHemels bestempelen de Bredasche Courant als gouvernementeel, pp.
131-132.
12 Bredasche Courant, 20 december 1866 (hierna: BC).
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De Nieuwe Rotterdamsche Courant versus de Arnhemsche Courant
De met de voorman van de jong-liberalen Fransen van de Putte, sympathiserende Nieuwe Rotterdamsche Courant13 maakte voor haar berichtgeving van de gebeurtenissen aan de KMA hoofdzakelijk gebruik van andere dagbladen.
Zo nam zij op 16 december een tweetal artikelen uit de Arnhemsche
Courant over. Aan dezelfde krant ontleende zij het bericht van 19 december 1866, waarbij deze krant terugkwam op het artikel van 15 december
1866 als zouden de vierdejaars "in vollen opstand" zijn 14 .
Op 21 december werd in de Nieuwe Rotterdamsche Courant het commentaar van de Bredasche Courant van 20 december op de Arnhemsche
Courant integraal overgenomen 15 . Met de laatstgenoemde krant was de
Nieuwe Rotterdamsche Courant in een polemiek gewikkeld; de Arnhemsche Courant was fel pro-Thorbecke; de Nieuwe Rotterdamsche Courant
was, zoals gezegd, pro-Fransen van de Putte, die sedert het begin van
1866 zich politiek van Thorbecke had verwijderd, en zij verweet haar opponent dat deze teveel streed voor personen (in casu Thorbecke), terwijl
zij zelf beweerde in de politieke strijd van liberale beginselen uit te gaan.
Door de integrale overname van het commentaar van de Bredasche Courant op de Arnhemsche Courant wilde de Nieuwe Rotterdamsche Courant
haar opponent wellicht een (politieke) speldeprik uitdelen.

De Tijd versus de Arnhemsche Courant
Het katholieke dagblad De Tijd vermeldde op dinsdag 18 december voor
het eerst de ongeregeldheden. In zijn commentaar sprak dit blad de hoop
uit dat de (eventuele) daders streng zouden worden gestraft "teneinde
aan den baldadigen en slechten geest die er aan de akademie heerscht
een einde kome" 16 . Na op 20 december de begrafenis van Mestingh te
hebben vermeld 17 , ging De Tijd van 22 december in op het artikel in de
Bredasche Courant, waarin deze reageerde op het inmiddels vaker genoemde eerste artikel/commentaar van de Arnhemsche Courant18.
De Arnhemsche Courant was in de Bredasche Courant gegispt om haar
berichtgeving over de KMA. Was dat voor De Tijd wellicht een reden het
artikel van laatstgenoemde krant op te nemen? De Tijd mocht zich bepaald niet verheugen in de onverdeelde sympathie van de Arnhemsche
Courant, die het katholieke blad veeleer zal hebben gezien als een
13
14
15
16
17
18

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 december 1866 (hierna: NRC).
NRC, 16 december 1866.
NRC, 21 december 1866.
De Tijd, 18 december 1866.
De Tijd, 20 december 1866.
De Tijd, 22 december 1866.
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spreekbuis van de "ultra-montanen", die "eene triple-alliantie" met de
conservatieven en de anti-revolutionairen vormde 19 .
In de Arnhemsche Courant van 29 december 1866 verscheen opnieuw
een ingezonden stuk over de KMA, nu ondertekend door een zekere "K".
In zijn brief leverde hij vernietigende kritiek op opvoeding en onderwijs
aan die instelling en bepleitte aansluiting van het KM A-onderwij s aan
dat van de in september 1864 van start gegane HBS-vijfjarige cursus.
Ter illustratie enkele saillante passages uit zijn brief:
"Reeds sedert lang had ik het plan een woord te zeggen over die oude, uitgeteerde, en
zoo we hopen op sterven liggende inrigting, de koninklijke militaire akademie. (...)
Terwijl overal het onderwijs op een nieuwen en frisschen voet wordt opgerigt, blijft het
aan de akademie op zijn vermolmde grondslagen rusten. Terwijl de voortreffelijke
hoogere burgerscholen zich overal verheffen en het onderwijs in alle andere inrigtingen zich daarnaar schikt, blijft het onderwijs aan de akademie als een onveranderlijke klomp al die verbeteringen trotseren. (...) Waarom toch (...) kunnen de kadets der
artillerie en genie niet (...) eerst de lessen eener goede hoogere burgerschool bijgewoond
hebben? Zeker zou het wenschelijk zijn de kadets der genie de lessen aan de zoo uitmuntend ingerigte polytechnische school te doen bijwonen"20.

Het hierboven staande citaat is één lofzang op de Hogere Burgerschool en
de Polytechnische school, door de liberaal Thorbecke - de held van de
Arnhemsche Courant - in het leven geroepen als uitvloeisels van diens
Wet op het middelbaar onderwijs van 1863.

Het Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage
Ook in het conservatieve Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage21
van 3 januari 1867 verscheen een uitvoerig, kritisch anoniem artikel over
het onderwijs en de militaire opvoeding aan de KMA gedateerd: Tweede
Kerstdag, 1866. Deze beschouwing bleek achteraf afkomstig van de luitenant-kolonel P.G. Booms 22 . Deze was inmiddels op 30 december 1866 benoemd tot lid van de hierna te behandelen Staatscommissie tot herziening
van de grondslagen der Koninklijke Militaire Akademie. Booms, die zoals
later zal blijken, de liberale beginselen zeer was toegedaan en op dat moment een vurig aanhanger van Thorbecke was - hij zou zelfs gedurende
enige weken in januari 1871 minister van Oorlog van het derde kabinetThorbecke zijn - zag kans om zijn kritisch artikel over de KMA in dit toch
zeer duidelijk conservatief georiënteerde dagblad geplaatst te krijgen.

19 AC, 25 december 1866.
20 AC, 29 december 1866.
21 Schneider IHemels, p. 166.
22 Zie biogram.
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Zijn artikel was naar zijn zeggen op 26 december 1866 geschreven 2 3 het
geen overeenkwam met de datering van het anoniem artikel dat pas in
het Dagblad van 3 januari 1867 was verschenen. Het ging uit van de stel
ling dat de KMA niet langer voldeed "aan de eischen van den tijd; onder
wijs, opvoeding en militaire vorming" lieten veel te wensen over; daarom
was een grondige hervorming vereist, aangezien het onderwijs bekrom
pen, weinig meer dan dressuur, een voortzetting van de dressuur op de
kostscholen zou zijn, neerkomend op geheugenwerk en het slaafs over
nemen van de zienswijze van de leraar. Het onderwijsprogramma was
meer uitgebreid dan degelijk; de leerboeken zouden vaak te uitgebreid en
niet altijd up-to-date zijn en weinig aantrekkelijk qua vormgeving. De le
raren waren niet altijd op de hoogte van hun taak, soms zelfs ongeschikt
voor het onderwijs en werden niet behoorlijk beloond. De klassen zouden
te groot zijn.

Ш Ы
ЩуИж Ш

De opvoeding zou meer op onderdruk
king van verkeerde neigingen gericht
zijn, dan op het aankweken van innerlij
ke discipline. Het stelsel van opvoeding
was in zijn ogen dus weinig meer dan
een politiestelsel, gebaseerd op wantrouwen en soms ook nog verkeerd toe
gepast. Daarom diende de KMA te wor
den gereorganiseerd in een "Hoogere
militaire school" met een tweejarige cur
sus, gevolgd door een proeftijd bij de
korpsen. De vooropleiding zou ongeveer
overeen moeten komen met de vijfjarige
HBS; de leeftijd van toelating 17-20
jaar; het onderwijs diende vrijer te zijn;
de cadet moest minder lessen krijgen en
meer studeren, en met het politiestelsel
diende te worden gebroken.

P.G. Booms, 1822-1897
Als voordelen van de hervorming werden o.a. aangevoerd dat de aan
staande cadetten hun eigenlijke opvoeding zouden voltooien onder ouder
lijk toezicht en op meer volwassen leeftijd op de Academie komen, dat het
23

Uit: P.G. Booms "niet geheel voltooide ongecorrigeerde Deelen (Handschrift) Herin
neringen, Tweede Band, p. 382 (hierna: Booms, Herinneringen) blijkt dat hij de au
teur van het artikel was en dat hij dit artikel reeds op 26 december 1866 aan het
Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage had aangeboden, dus vóór dat de minister van Oorlog de Staatscommissie, waarvan Booms lid zou worden op 29 december 1866, had geïnstalleerd.
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leeftijdsverschil tussen de cadetten onderling geringer zou worden, waardoor plagerij en mishandelingen wel zouden ophouden; dat het aantal cadetten tot de helft zou worden teruggebracht, waardoor het toezicht en
het onderwijs verbeterd en de uitgaven van de staat verminderd konden
worden; dat het onderwijs niet langer het geheugen zou ontwikkelen ten
koste van het verstand, maar lust voor de wetenschap zou aankweken.
De cadetten moesten echter wel gekazerneerd blijven, maar buiten de
diensturen een grotere bewegingsvrijheid genieten, en iedere vorm van
bespieding diende op te houden. Ten aanzien van de Speciale Commissie
van Inspectie vroeg de schrijver zich af of deze zou moeten blijven bestaan, gewijzigd of opgeheven worden. Hij was enerzijds van mening, dat
die commissie niet goed functioneerde én op grond van de personele samenstelling (Nepveu) én omdat zij zich rechtstreeks met de gang van zaken op de KMA bemoeide en daarbij ingreep. Anderzijds zag hij toch wel
het nut in van zo'n commissie die als buitenstaander aankeek tegen het
reilen en zeilen van de KMA, maar dan zou die commissie haar bevindingen openbaar moeten maken 24 .
Wij zullen hierna nog zien dat Booms' artikel waarin hij de toestand
van de KMA analyseerde en voorstellen deed ter verbetering de leidraad
zou gaan vormen voor de conclusies van de hiervoor genoemde staatscommissie.
Booms had wel enig recht van spreken. Hij was immers docent aan de
KMA geweest en had zich ook daarna geïnteresseerd voor het onderwijs
aldaar.
Uit het bovenstaande blijkt dat ook in conservatieve kringen hervorming van de KMA bespreekbaar was, als men die al niet voor wenselijk
hield. Opvallend is dat het conservatieve dagblad bereid was dit progressief/liberaal getinte artikel van de hand van Booms op te nemen in weerwil van de opvattingen van de conservatieve Kamerleden die geen voorstanders zouden blijken van aansluiting aan de HBS-vijfjarige cursus en
die hun opvattingen normaliter weerspiegeld zagen in het Dagblad van
Zuidholland en 's-Gravenhage.

b. Interpellatie

in de Tweede

Kamer

In de vorige subparagraaf zagen wij de eerste berichten over de zelfmoord
aan de KMA in de Arnhemsche Courant van 15 december 1866 verschijnen, spoedig gevolgd door persberichten in de overige landelijke dagbladpers. Deze berichten maakten een dermate grote indruk in het land, dat
bij de eerste gelegenheid dat de Tweede Kamer bijeenkwam, namelijk op

24
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dinsdag 18 december daaropvolgend, een interpellatie 25 over het gebeurde aan de KMA plaatsvond.

W.A. Viruly Verbrugge, 1830-1908

Persberichten waren de directe aanleiding tot deze interpellatie, die door
het liberale Tweede-Kamerlid W.A. Viruly Verbrugge 26 was aangevraagd.
De minister van Oorlog, J A . van den Bosch 27 , die door het genoemde Kamerlid en diens geestverwant Van Kerkwijk 28 werd ondervraagd, antwoordde onmiddellijk.
Dat de dagbladberichten de directe aanleiding waren tot de interpellatie, moge blijken uit onderstaande citaten:
De heer Viruly Verbrugge: "In de laatste dagen, Mijnheer de Voorzitter, hebben geachte dagbladen ons treurige mededelingen gedaan van grove wanordelijkheden
welke zouden plaats gegrepen hebben aan de Militaire Akademie te Breda. (...) Hoewel ik

25
26
27
28

Hand. 1866-1867, pp. 76-77.
Zie biogram.
Zie biogram.
Zie biogram.
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nu zeker van elk berigt dat in een dagblad voorkomt geene interpellatie in deze Kamer
zou willen maken, zoo zijn er toch berigten en mededelingen, die naar mijne mening
niet aan de aandacht van de Volksvertegenwoordiging
mogen ontgaan, en daaronder
rangschik ik dit berigt. (...) Voor de minister zelven moet deze interpellatie eene wel
kome gelegenheid zijn om, wanneer soms overdreven geruchten omtrent deze zaak in
de dagbladen zijn medegedeeld (...) mede te deelen wat er werkelijk van de zaak is. Ik
vraag (...) verlof (...) om aan den Minister van Oorlog de beide navolgende vragen te
rigten; ten eerste: zijn de berigten van de dagbladen omtrent de grove wanordelijk •
heden onlangs aan de Militaire Akademie te Breda gepleegd juist? en zoo ja, zij het
dan ook gedeeltelijk, wat is gedaan of zal door de regering gedaan worden om de her
haling van dergelijk wanordelijkheden te voorkomen?

De minister reageerde met de volgende woorden:
"Mijnheer de Voorzitter, de berigten in de dagbladen voorkomende hebben te regt (...)
groóte ongerustheid veroorzaakt, en ik begrijp volkomen dat de Kamer in deze zaak
belang stelt en de Regering daarover interpelleert"**.

J.A. van den Bosch, 1813-1870

29
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In het vervolg van zijn betoog gaf Van den Bosch een resumé van de gebeurtenissen rondom de zaak Mestingh. Hierna vroeg Viruly Verbrugge
de minister "de krachtigste maatregelen" te nemen om herhalingen te
voorkomen. Deze zouden kunnen bestaan uit hetzij nieuwe reglementaire
bepalingen, hetzij uit een reorganisatie van de Academie. Dit was een
zeer handige zet van Viruly Verbrugge: hij greep een incident aan om tot
structurele wijziging in de organisatie van het onderwijs aan de KMA te
komen. Uit het vervolg zal blijken dat zijn zet een "meesterzet" was, immers zijn interpellatie zou leiden tot het instellen van een Staatscommissie, wier rapport de grondslag zou vormen voor de Wet van 1869 die de
KMA en haar onderwijs drastisch zou hervormen.
Na het antwoord van de minister aan Viruly, waarbij de eerste waarschuwde voor overhaasting bij het nemen van maatregelen, kreeg het
eveneens liberale Kamerlid Van Kerkwijk de gelegenheid met de bewindsman van gedachten te wisselen. Daarbij ging hij nog een stap verder dan Viruly Verbrugge door er op voorhand van uit te gaan dat er een
reorganisatie zou komen. Van Kerkwijk vroeg de minister het gereorganiseerde KMA-onderwijs te laten aansluiten bij het middelbaar onderwijs;
het jaar daarvoor had hij bij de behandeling van de begroting van het Departement van Oorlog daarop reeds aangedrongen. Van Kerkwijk bepleitte tevens het opnemen van het burgerlijke element in een commissie die
de reorganisatie van de KMA moest voorbereiden en vroeg zich af of het
van kracht zijnde stelsel van kazernering wel wenselijk was.
Van Kerkwijk was ervan overtuigd dat men met het bestaande stelsel
op de KMA zou moeten breken en tot een ander stelsel zou moeten overgaan. De minister zegde hem toe dat in de reorganisatiecommissie ook
het burgerlijke element zou worden opgenomen en "met name personen,
belast met het toezigt op het onderwijs" 30 . Het al dan niet kazerneren
van de cadetten wilde hij laten afhangen van een aan hem uit te brengen
rapport.
Tijdens de beantwoording van de vragen van het Kamerlid Viruly Verbrugge had de minister meegedeeld dat hij, nadat hem het overlijden van
Mestingh was bekend geworden, onmiddellijk twee generaals opdracht
had gegeven de zaak ter plaatse te onderzoeken.
Die generaals waren de luitenant-generaal baron С Nepveu, buiten
gewoon adjudant van de koning, chef van de Generale Staf en voorzitter
van de Speciale Commissie van Inspectie over het Militair Onderwijs, en
luitenant-generaal C.H.G. Steuerwald, inspecteur der Artillerie, lid van
bovengenoemde commissie.
30

Met deze personen, die zouden deelnemen in de staatscommissie, op 29 december
1866 ingesteld door de minister van Oorlog, werden bedoeld de inspecteurs van het
middelbaar onderwijs dr J. Steyn Parve en dr J. Bosscha jr. (zie biogram); zie ook:
Hand. 1866-1867, p. 76.
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Door ziekte van Nepveu was de reis naar Breda enige dagen vertraagd,
maar op 17 december waren luitenant-generaal Steuerwald en kolonel
J.H.W. Ie Clerq naar die plaats vertrokken, aldus de minister in zijn antwoord aan de Kamer op 18 december 31 .

c. Enkele persreacties

naar aanleiding

van de

interpellatie

Onmiddellijk nadat de interpellatie op dinsdag 18 december 1866 was gehouden, verschenen in de dagbladen de eerste persverslagen daarvan. Op
19 december drukten het Algemeen Handelsblad, de Nieuwe Rotterdamsche Courant en De Tijd de berichten en verslagen af32. De Arnhemsche
Courant, de Bredasche Courant en haar lokale concurrent de Nieuwe Bredasche en Oosterhoutsche Courant volgden een dag later 33 .
Over het algemeen werd de interpellatie uitvoerig verslagen; de Nieuwe Rotterdamsche Courant nam in haar "Bijvoegsel" van 19 december de
ondervraging bijna integraal over 34 , de Bredasche Courant en de Nieuwe
Bredasche en Oosterhoutsche Courant gaven een korte samenvatting 35 .
Zo werd in de Nieuwe Bredasche en Oosterhoutsche Courant van 20 december 1866 naast de korte samenvatting tevens vermeld, dat de onderzoekscommissie bestaande uit Steuerwald en Le Clerq op 18 december te
Breda was aangekomen.
In hetzelfde nummer was een ingezonden stuk opgenomen, ondertekend door "N". Deze "N" betwijfelde naar aanleiding van het verslag van
de in de Tweede Kamer gehouden interpellatie op 18 december de onpartijdigheid van de door de minister ingestelde commissie van onderzoek, in
casu van de generaals Nepveu en Steuerwald.
In de eerste plaats uitte hij kritiek op de Commissie van Inspectie; die
moest volgens hem "eerder verschijnen als beklaagde dan optreden als
onderzoeker. Die commissie van inspectie, gelijk zij werkt, is een dwarsloopend vijfde rad aan de wagen. Zij vindt zich steeds tusschen den Gouverneur der Akademie en den Minister van Oorlog"36.
In de tweede plaats wees hij generaal Nepveu als de Aoo/üschuldige
aan. Deze zou in zijn kwaliteit als president van die commissie maatregelen hebben "doorgedreven" waarbij aan de academieleiding de macht was
ontnomen, aan de officieren waren het gezag en aan de onderofficieren
het toezicht ontzegd door een groot gedeelte van dit toezicht aan de cadet-

31
32
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ten zelf over te laten. Op een instituut dat met dergelijke regelingen
werkte en "misschien geschikt was voor de opleiding van democratische
republikeinen" wilde men officieren vormen die, aldus "N", discipline
moesten kennen en erkennen. Ook vermeldde "N" in zijn brief twee brochures van de hand van Nepveu, die hij voor opruiend hield. "N" doelde
hierbij zeer waarschijnlijk op twee anonieme brochures, in september
1866 verschenen onder de pseudoniemen "L'Homme Gris" en "L'Homme
Blanc", en die door het publiek waren toegeschreven aan Nepveu. Deze
anonieme brochures overstelpten de vorige regering - die van Thorbecke met verwijten ten aanzien van 's lands verdediging. Niets deugde: de geweren deugden niet; de vestingwerken, de jongere officieren; de militaire
tijdschriften; de commissies; de ministers, het parlement en de wetgeving. Niets en niemand deugde 37 . "N" vroeg zich af welke indruk een en
ander op de cadet moest maken. De commissie van onderzoek, door de
minister aan de Kamer beloofd, werd door hem gemaand zijn betoog ter
harte te nemen "opdat er eene afdoende wijziging van de bepalingen tot
stand kome en, lettende op het plaats gehad hebbend rampzalig voorval,
niet onverdiend bloedig gekrenkt en geofferd worden personen, aan wie
de hoofdoorzaak niet te wijten is" (in casu de leiding van de KMA).
Opmerkelijk was de laatste zin in dit stuk: "De redactie van deze Courant is bevoegd, den naam des schrijvers van dit artikel aan de commissie
van onderzoek bekend te maken, wanneer zij zulks mögt verlangen". "N"
scheen, getuige deze laatste zin, sterk in zijn schoenen te staan, overtuigd van zijn gelijk en goed ingevoerd in de aangelegenheden de KMA
betreffende. Verder viel zijn zeer snelle reactie op de interpellatie op:
men zou kunnen veronderstellen dat "N" verbonden was aan de KMA.
Op 13 januari 1867 verscheen in dezelfde krant opnieuw een van "N"
afkomstige ingezonden brief38. Hierin stelde hij zich te weer tegen het
reeds besproken anoniem artikel - dat naar later bleek, afkomstig was
van P.G. Booms -, in het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage
van 3 januari 1867 39 . In zijn inleiding ging "N" in tegen de eenzijdige
voorstelling van zaken over wanordelijkheden aan de KMA. Er waren
zelfs lieden, aldus het artikel in het Haags dagblad, die deze wanordelijkheden "aan één persoon" weten. Deze laatste opmerking was duidelijk gericht tegen de ingezonden brief van "N" in de Nieuwe Bredasche en Oosterhoutsche Courant.
Dat schoot "N" in het verkeerde keelgat en hij riposteerde als volgt:
"Zijne bewering is volkomen onwaar De Generaal Nepveu wees ik aan als de "hoofdschuldige", en is er een hoofdschuldige, dan zijn er ook minderschuldigen"*".
37
38
39
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Zie voor een bespreking van deze brochures Bevaart, pp 312-313
NBOC, 13 januan 1867
Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage, 3 januari 1867 (zie noot 23)
NBOC, 13 januari 1867
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In de rest van zijn brief ging "Ν" in op het "verderfelijk" artikel van zijn
opponent en probeerde hij door middel van een aantal kritische vragen
het betoog van zijn tegenstander onderuit te halen.
Blijkbaar was de invloed van de (kritische) pers zodanig, dat ruim
twee maanden kritische berichten over defensie-aangelegenheden in de
pers toch enig effect sorteerden. De Speciale Commissie van Inspectie over
het Militair Onderwijs, onder voorzitterschap van Ch. Nepveu, was bij
KB van 6 maart 1867 opgeheven. Aan de opheffing van de commissie zal
mede hebben bijgedragen dat de allesoverheersende en inmiddels ook in
legerkringen fel omstreden figuur in deze commissie, haar voorzitter, in
middels ruim 75 j a a r oud was en meer dan 14 j a a r het voorzitterschap
had bekleed. Hij zou aan het einde van dat j a a r - "op eigen verzoek" - te
vens op de meest eervolle wijze ontheven worden van zijn functie van
chef van de generale staf, een functie die hij met korte onderbrekingen 27
j a a r had vervuld. Als dank voor zijn verdiensten werd hij op 7 december
1867 door Willem III tot minister van Staat benoemd 4 1 .

Par. 2: De Staatscommissie
tot herziening van de grond
slagen der Koninklijke Militaire Akademie (1866-1867)
a. Het oordeel van de

staatscommissie

In de vorige paragraaf kwam de interpellatie in de Tweede Kamer die
n a a r aanleiding van dagbladartikelen over de ongeregeldheden op de
KMA plaatsvond, ter sprake. Tijdens deze interpellatie had het liberale
Kamerlid Van Kerkwijk er bij de minister op aangedrongen, dat in de
door deze toegezegde commissie tot reorganisatie van de KMA naast mili
taire ook burgerieden opgenomen zouden worden. De minister had hierin
onmiddellijk toegestemd en wilde "met name personen belast met het toezigt op het onderwijs" in de commissie doen plaatsnemen. Reeds op 29 de
cember 1866 werd de toegezegde commissie ingesteld. Zij kreeg tot taak
veranderingen te overwegen die naar haar oordeel in de organisatie van
42
de KMA zouden moeten worden aangebracht .
De Staatscommissie tot herziening van de grondslagen der Koninklijke
Militaire Akademie bestond uit negen gewone en drie adviserende leden.
Voorzitter was de gepensioneerde generaal-majoor dr. LP. Delprat 4 3 . On41
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Centraal Archievendepot Departement van Defensie, Staat van Dienst van C. ba
ron Nepveu bevindt zich thans bij sectie militaire geschiedenis te 's-Gravenhage.
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Zie biogram.
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der de gewone leden bevonden zich, behalve zeven (oud-)militairen, ook
twee burgers, te weten dr. J. Bosscha jr., zoon van de oud-hoogleraar aan
de KMA en oud-minister van eredienst dr. J. Bosscha, en dr. D.J. Steyn
Parvé.

Dr. J. Bosscha jr., 1831-1911

Dr. D.J. Steyn Parvé, 1825-1883

Beiden waren inspecteur van het middelbaar onderwijs. De laatste had
als ambtenaar bij Binnenlandse Zaken een belangrijk aandeel gehad bij
de voorbereiding van de Wet op het Middelbaar Onderwijs. Onder de
militaire leden bevond zich luitenant-kolonel P.G. Booms, op dat moment
nog een aanhanger van Thorbecke. Booms had, zoals al vermeld,
omstreeks 26 december 1866 een kritisch artikel over onderwijs en opvoeding aan de KMA aan het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage
aangeboden. Dat artikel was pas op 3 januari 1867 geplaatst; de dag
waarop de commissie haar eerste vergadering hield. Naar Booms' zeggen,
had hij toen dat artikel aan zijn medeleden ter hand gesteld en het zou
voor de commissie als leidraad hebben gediend bij haar voorstellen die in
haar rapport van 30 januari 1867 waren neergelegd. Zijn visie, neergelegd in dat artikel, was volgens hem "slechts de uitdrukking van den
geest des tijds" 44 .

44

De overige militaire leden waren de kolonels J.H.W. Ie Clerq en E.C.F. Happé; de
luitenant-kolonels P.G. Booms en P.G.J. van der Schrieck en de majoor Gerlach.
Booms, Herinneringen, p. 382.
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Als adviserende leden traden op kapitein der zee F.A.A. Gregory 45 , voormalig docent navigatie aan de KMA (1854-1857) en thans commandant
van het Koninklijk Instituut voor de Marine, majoor der infanterie J.C.J.
Kempees 46 , hoofd van het wiskunde-onderwijs aan de KMA, en dr. A.A.
van Heusden 47 , hoogleraar in de taal- en letterkunde aan dezelfde instelling.
De commissie werkte voortvarend. Al op 30 januari 1867 bracht zij
haar verslag uit dat door de voorzitter van de commissie op 31 januari
1867 aan de minister werd aangeboden 48 .
In de aanbiedingsbrief ging Delprat in op de kernpunten van de reorganisatie, namelijk de eisen van toelating tot en de opleidingsduur aan
de KMA en het eventueel instellen van de rang van vaandrig. Deze rang,
liggend tussen die van adjudant-onderofficier en die van tweede luitenant, zou moeten worden bekleed door de cadetten die na een tweejarige
cursus de KMA zouden verlaten of hun opleiding na die periode verder
zouden vervolgen. Zij was vooral bedoeld voor de infanterie- en cavaleriecadetten, die gedurende één jaar bij wijze van stage dienst zouden doen
bij de korpsen om zo hun praktische vaardigheden te bewijzen.
Aangaande de toelatingseisen werd gesteld dat - wilde de KMA een
deel van de meest ontwikkelde jongeren aantrekken - geen genoegen
moest worden genomen met jongelui die slechts een gedeeltelijke of driejarige cursus op de HBS hadden doorlopen, maar alleen met hen die de
vijfjarige cursus met succes hadden voltooid; "alleen daardoor zal het gehalte der officieren blijven uitmunten, en zal ook, buiten het leger, de Militaire Akademie weldadig kunnen terugwerken op de ontwikkeling van
het middelbaar onderwijs over het gansche vaderland" 49 .
Op grond van de hoge eisen gesteld aan de vooropleiding meende de
commissie de opleidingsduur voor de infanterie- en cavaleriecadetten te
kunnen beperken tot een tweejarige cursus. Voor de cadetten van de artillerie en de genie, de zogenaamde "wetenschappelijke" wapens, achtte
zij een cursusduur van drie jaar gewenst.
De kortere verblijfsduur op de KMA en de ervaringen in het verleden
met de afgestudeerde nog onervaren jonge officieren bij de korpsen opgedaan, brachten de commissie ertoe de minister te adviseren de vaandrigrang in te stellen, een rang vergelijkbaar met die van adelborst eerste
klasse bij de marine of van Portepeefähnrich bij sommige Duitse legers
(zie hoofdstuk I). De bij deze rang behorende jaarwedde bedroeg f700,--,
een voor die tijd tamelijk ruime beloning voor een "cadet-student".

45
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De commissie scheen het niet nodig te achten de adviserende leden te
raadplegen; zij gaf, althans in haar brief, geen redenen op waarom zij
meende buiten hun advies te kunnen.
Wellicht speelde het gegeven dat de gewone leden, onder wie de twee
inspecteurs van het middelbaar onderwijs, bevreesd waren dat de adviserende leden een advies zouden kunnen uitbrengen dat niet strookte met
hun opvatting gaande in de richting van een vooropleiding HBS-vijfjarige
cursus als eis van toelating tot de KMA, een rol 50 . Hierna zullen wij zien
dat hun vrees bepaald niet ongegrond was. De adviserende leden zouden
tegengestelde adviezen uitbrengen en de vijfjarige HBS als exclusieve
vooropleiding voor de KMA afwijzen.
In de ogen van de commissie zou de KMA tot taak moeten krijgen:
"het vormen van jongelieden tot officieren, die door verstandelijke ontwikkeling en wetenschappelijke kennis aan het Nederlandsche leger het overwigt kunnen teruggeven,
dat zijne mindere getalsterkte in vergelijking van magtige naburen het doen ontberen".

Deze taakomschrijving zou enige maanden later in ongeveer dezelfde bewoordingen door Thorbecke tijdens een interpellatie 5 1 worden herhaald;
met die "magtige naburen" zullen ongetwijfeld Frankrijk en Pruisen bedoeld zijn.
In haar verslag merkte de commissie ten aanzien van de toelatingseisen op, dat men tot dusver had volstaan met niet meer kennis te eisen
dan die "welke als vrucht van uitgebreid lager onderwijs kan beschouwd
worden". De voltooiing van de algemene opleiding zou volgens haar echter een taak van de middelbare school moeten zijn en diende aan de speciale studie van de toekomstige officier vooraf te gaan.
Omdat het aantal plaatsen op de KMA vaststond, zou een vergelijkend
toelatingsexamen nodig blijven. Bij dit examen zouden niet zozeer de
kundigheden, als wel de aanleg en geschiktheid van de aspirant-cadet
moeten worden getoetst. De commissie was van mening dat dit examen,
mits behoorlijk afgenomen, weer een gunstige invloed op het HBS-onderwijs zou hebben 52 .
Ook de commissie, zoals velen voor haar, bepleitte een meer zelfstandige wetenschapsbeoefening; dat wil zeggen minder lessen en meer gelegenheid tot eigen oefening. Dit zou, gezien de verhoogde leeftijd van de
cadetten, extra wenselijk zijn 53 .
Het invoeren van een praktisch jaar voor de infanterie- en cavaleriecadetten waarin deze in de rang van vaandrig dienst deden, was in de
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Dit vermoeden werd door Booms in zijn Herinneringen, p. 385, bevestigd.
Hand. 1866-1867, p. 1132.
Bijl. 1866-1867, p. 1059.
Ibid., p. 1060.
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ogen van de commissie noodzakelijk. Deze cadetten zouden in dat jaar ervaring kunnen opdoen in het zelfstandig optreden en leidinggeven. De artillerie- en geniecadetten dienden dat jaar op de KMA door te brengen ter
voltooiing van hun wetenschappelijke vorming. De vaandrigs zouden bovendien buiten de kazerne moeten worden gehuisvest, waardoor zij meer
in aanraking zouden komen met hun toekomstige collega's en standgenoten, de officieren. Zodoende kregen zij "meer gelegenheid tot omgang met
de beschaafde standen" en "meer zelfstandigheid", zaken die ook in die
tijd voor een officier zeer wenselijk werden geacht 54 .
Hoewel de commissie eenstemmig van mening was dat de cadetten gekazerneerd moesten blijven, vond zij, gezien de hogere gemiddelde leeftijd van de cadetten, dat dezen meer bewegingsvrijheid dienden te krijgen 55 .

b. Het afwijkend

oordeel van de adviserende

leden

De adviserende leden van de staatscommissie waren niet geraadpleegd,
omdat de commissie vermoedde, zo niet vreesde, dat hun oordeel haaks
zou staan op dat van de commissie. De adviserende leden waren immers
(oud-)docenten aan de KMA en hadden die instelling, zoals zij reilde en
zeilde, al jaren gediend en verdedigd. De minister verzocht hen daarom
alsnog hem van advies te dienen.
Die adviezen weken dan ook op essentiële punten af van het advies van de
staatscommissie.
Het adviserend lid F.A.A. Gregory
stelde zich, in tegenstelling tot de
commissie, op het standpunt dat het
HBS-diploma niet het exclusieve toegangskaartje moest worden voor de
KMA. Als argumenten voerde hij aan
dat:
- het onderwijs aan de HBS nog niet
was uitgekristalliseerd; de Wet op het
middelbaar onderwijs was nog te kort
in werking (eind 1864) om nu al tot
een definitief oordeel te komen ten
aanzien van de kwaliteit van dat onderwijs;
F.A.A. Gregory, 1814-1891
54
55
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- de ouders van de HBS-leerlingen die niet in de steden woonden waar
een HBS gevestigd was, op hoge kosten zouden worden gejaagd, aangezien zij hun zonen in de kost moesten doen; bovendien werden zij
daardoor niet in staat gesteld zich rechtstreeks te bemoeien met de
opvoeding van hun spruiten, "zoo onmisbaar op dien jeugdigen leeftijd";
- de aspirant-cadetten afkomstig van de HBS dan te oud zouden zijn en
te veel gewend aan het vrije leven, om zich nog soepel aan te passen
aan de nieuwe militaire levenswijze 56 .
Hoewel ook in zijn ogen de kostscholen, de "zoogenaamde afrigtingsscholen", nadelen bezaten, gaf hij hieraan toch de voorkeur, "omdat aldaar
aan het onderwijs tevens de opvoeding is verbonden en de onderwijzers
zich meer bepaaldelijk met hen bezig houden, om hen aan de gestelde
vereischten tot toelating te kunnen laten voldoen, hetwelk men (...) bij de
burgerscholen mist, alwaar de leerlingen meer aan zich zelven zijn overgelaten, zodat (...) het meerendeel het onderwijs niet behoorlijk volgt57".
Uitvoerig was het advies van het tweede adviserend lid, de chef van
het wiskunde-onderwijs aan de KMA, J.C.J. Kempees. Zijn Beschouwingen over de middelen tot hervorming van het Onderwijs aan de Koninklijke Militaire Akademie bestonden uit een inleiding en een drietal aanvullingen. Kempees gaf daarin een afgewogen oordeel, deels positief, deels
kritisch van aard.
In zijn inleiding verdacht Kempees de
HBS ervan de concurrentie van de kostscholen die slechts meer uitgebreid lager onderwijs gaven, met tegenzin te
dulden. Hij vreesde voor "het natuurlijk
egoïsmus der hoogere burgerschool",
waarbij hij refereerde aan het in paragraaf 2 besproken "met zeer veel talent
geschreven stuk in het Dagblad van 'sGravenhage" van 3 januari 1867, waarin
was voorgesteld "om twee jaar van den
akademie-cursus over te brengen op de
hoogere burgerschool" 58 . Kempees zelf
zag twee mogelijkheden om de KMAcursus terug te brengen tot twee jaar:
J.C.J. Kempees, 1817-1874
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Ibid., p. 1068.
Ibid., p. 1068.
Ibid., p. 1071.
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- door een groot deel van de "zuiver wetenschappelijke vorming" toe te
vertrouwen aan de HBS en zich op de KMA uitsluitend te beperken tot
onderwijs in de militaire vakken en er aldus naar te streven de aanstaande officieren op hetzelfde niveau te brengen als tot dusver geschiedde; het systeem dat ook in Pruisen aan de Kriegsschulen werd
gevolgd;
- door een veel minder uitgebreide kennis van de cadet te verlangen dan
tot dusver werd vereist en hem later, wanneer hij eenmaal officier
was, in de gelegenheid te stellen via een applicatieschool zijn kennis
verder uit te breiden.
Als voordelen van de kortere cursusduur zag Kempees dat het aantal cadetten tot de helft kon worden teruggebracht, waardoor een van de oorzaken die de ongeregeldheden bevorderden, grotendeels werd gereduceerd en een aanzienlijke besparing van exploitatiekosten kon worden gerealiseerd.
Hij zag ook nadelen bij het terugbrengen van de KMA-opleiding tot
een tweejarige cursus met als basis het HBS-diploma:
- omdat de aspiranten op een latere leeftijd tot de KMA zouden worden
toegelaten (17-19 jaar) zouden zij door het vrijere onderwijs van de
HBS een grotere vrijheid gewend zijn, zonder tevens de daarbij behorende zelfstandigheid te bezitten. De militaire opvoeding zou daardoor
bemoeilijkt worden;
- men zou afhankelijk worden van de HBS, die haar kwaliteit nog moest
bewijzen 59 .
Het valt op dat zowel Gregory als Kempees eenzelfde soort nadelen zagen
aan de voorgestelde tweejarige opleiding, namelijk beduchtheid voor de
kwaliteit van het nog niet uitgekristalliseerde HBS-onderwijs en de te
verwachten "vrijgevochten" mentaliteit van de ex-HBS-ers. Die zouden op
de KMA veel meer vrijheid van doen en laten gaan claimen dan degenen
die op kost- of "afrigtings"scholen hun vooropleiding hadden ontvangen.
Rekening houdend met de hierboven genoemde voor- en nadelen verbonden aan een tot twee jaar verkorte KMA-opleiding kwam Kempees tot
de volgende voorstellen:
- maak, waar dat mogelijk is, gebruik van de HBS-opleiding; geef dit
schooltype niet het monopolie, maar laat het concurreren met de overige schooltypen;
- het toelatingsexamen dient zodanig te worden verzwaard, dat de toegelaten cadet het peil heeft, dat tot dusver bereikt wordt aan het einde
van het eerste studiejaar (de minister zou dit voorstel enige maanden
later, in mei 1867, honoreren 60 );
59
60
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- als gevolg van het onder het tweede gestelde zou de cursus aan de
KMA met één jaar bekort kunnen worden; de dan driejarige cursus zou
dan toelaten dat het aantal cadetten met een kwart kon worden verminderd;
- enkele, vooral literaire, vakken, kunnen en moeten een reductie ondergaan, waardoor er meer tijd overblijft voor eigen oefening, aangezien
"de kadet thans te veel lessen krijgt en te weinig zelf werkt". De reductie is verder nodig om de degelijkheid van het onderwijs niet te offeren
aan de omvang en om meer tijd te verkrijgen voor praktische, militaire
oefeningen61.
In de eerste aanvulling op zijn beschouwingen ging Kempees in op zijn
bedenkingen tegen het door de commissie voorgestelde monopolie van het
HBS-diploma. Hierdoor zou, zijns inziens, het militair onderwijs zijn zelfstandigheid verhezen. De commissie verstrekte volgens Kempees indirect
het monopolie aan de HBS, want zij eiste weliswaar niet dat de aspirantcadetten de HBS bezocht moesten hebben, maar zij moesten wèl het eindexamen van dit schooltype hebben behaald.
Ook volgens hem was dat niet in overeenstemming te brengen "met de
zozeer gewenschte en gehuldigde vrijheid van het onderwijs" 62 .
Zijn collega De Hollander zou in zijn brochure van juni 1867 eveneens
op de bres staan voor de vrijheid van onderwijs en de monopoliepositie
van de HBS bestrijden.
Ook de door de commissie voorgestelde commissie van inspectie, die
naast militairen ook burgerieden diende te bevatten, was voor Kempees
niet acceptabel. Hij vergeleek de burgerieden met de in het vroegere
Staatse leger optredende Gedeputeerden te velde, die het militaire onderwijs van zijn zelfstandigheid zouden beroven.
De door de staatscommissie voorgestelde commissie voor het toelatingsexamen, waarvan eveneens burgerieden deel zouden gaan uitmaken, kon in zijn ogen evenmin genade vinden. Hij vermoedde dat deze
burgerieden inspecteurs of docenten van het middelbaar onderwijs zouden zijn, zodat de van de HBS afkomstige producten door de leveranciers
zelf werden gekeurd 63 .
Het voorstel van de commissie niet zozeer acht te slaan op de kennis
en kundigheden als wel op de aanleg, de bevattelijkheid en de geschiktheid 64 , was naar zijn mening niet realiseerbaar, omdat de commissie belast met het toelatingsexamen voornamelijk bij intuïtie de aanleg en bevattelijkheid van de kandidaten zou moeten vaststellen 65 .
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Behalve de hierboven vermelde bedenkingen tegen de voorstellen van de
commissie had Kempees ook zo zijn twijfels over de kwaliteit van die
HBS-ers, die opteerden voor de KMA:
"Men stelle zich vooral niet voor, dat juist het puikgehalte der jongelieden, die den
vijfjarigen cursus der hoogere burgerschool volbragten, zich bij voorkeur aan de militaire dienst zal wijden Behalve enkelen, die zulks uit wezenlijke voorliefde voor den
krijgsmansstand doen, zullen het vermoedelijk diegenen zijn, die, niettegenstaande
het genoten onderwijs, weinig kans zien om zich eene begeerlijke maatschappelijke positie te verwerven Dit zullen niet de uitstekendsten zijn, en de toekomst zou nog moeten leeren of ook hun aantal toereikend zal zijn om m de behoefte te voorzien"66

Gezien het verdere verloop van de geschiedenis van het KMA-onderwijs
was vooral de laatste zinsnede waarlijk behartigenswaardig; immers, in
1877 moest het ministerie van Oorlog op zijn schreden terugkeren en de
toelatingseisen voor de KMA verlagen tot het niveau van de driejarige
HBS, aangezien het aantal aanmeldingen voor de KMA te gering bleek!
In zijn slotbeschouwing aan het einde van de tweede aanvulling trachtte
Kempees twee door hem opgeworpen vragen te beantwoorden:
- zou de, op de grondslagen zoals voorgesteld door de Staatscommissie,
gereorganiseerde KMA voldoende waarborgen opleveren voor een verbetering van de cadettenmentaliteit?
- zou de aldus gereorganiseerde KMA voldoende waarborgen opleveren
voor een militair-wetenschappelijk onderwijs dat de toets der kritiek
kon doorstaan?
Ten aanzien van de eerste vraag meende Kempees te moeten opmerken,
dat men de gouverneur van de KMA uitgebreide volmachten moest geven; men moest niet bang zijn cadetten, die onverbeterlijk waren, van de
academie te verwijderen.
Daar stond echter tegenover dat - wilde men de mentaliteit van de cadetten verbeteren - het grote aantal verbodsbepalingen en surveillancediensten moest worden opgeheven en aan de cadet meer vrijheid diende
te worden gegeven.
Kempees meende dat er geen waarborgen waren tot voorkoming van
ongeregeldheden. De ervaring aan buitenlandse militaire academies had
immers bewezen hoe moeilijk het was dit tegen te gaan.
Wij zagen reeds in hoofdstuk I de problemen die de militaire leidingen
van de Franse en Britse militaire academies hadden bij het beteugelen
van soortgelijke ongeregeldheden!
Ten aanzien van de tweede vraag stelde hij zich op het standpunt dat
het onderwijs op de KMA nooit een voltooide wetenschappelijke opleiding
kon beogen. Men mocht al tevreden zijn, wanneer voor de diverse vakken
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de grondslagen waren gelegd en het merendeel van de cadetten na hun
bevordering tot officier in staat zou zijn om de vorming op militair-wetenschappelijk gebied zelfstandig voort te zetten. "Daarnaar, en naar de ontwikkeling van het oordeel, heeft men bij het akademisch onderwijs altijd
gestreefd" 67 , aldus Kempees.
Ook het derde adviserende lid, de aan de KMA verbonden hoogleraar in
de taal- en letterkunde dr. A.A. van Heusden, meende niet te kunnen
meegaan met het voorstel het HBS-diploma te eisen als vooropleiding
voor de KMA. Evenals Kempees was hij van mening dat daardoor het militair onderwijs zijn zelfstandigheid zou verliezen en afhankelijk zou worden "van de meerdere of mindere degelijkheid der hoogere burgerscholen
met vijfjarigen cursus, die wegens haar kortstondig bestaan thans nog
geen waarborgen kunnen geven van grondig wetenschappelijk onderwijs" 68 .
Evenals Gregory en Kempees bleek dat Van Heusden beducht was
voor de kwaliteit van de nog maar sinds kort functionerende HBS. Met
Kempees, Gregory en later De Hollander zag Van Heusden in het monopolie van de HBS een aantasting van de vrijheid van onderwijs: "De ingezetenen die hunne zonen voor den rang van officier wenschen voorbereid
te zien, moeten dus beginnen met ze naar eene hoogere burgerschool met
vijfjarigen cursus te zenden" 69 .
Ook Van Heusden deelde het bezwaar van Gregory, dat ouders van aspirant-cadetten niet wonend in gemeenten waar een HBS was gevestigd,
op kosten zouden worden gejaagd; "hierdoor wordt dus de zonen van nietvermogende officieren en ambtenaren, al zijn deze ook nog zoo verdienstelijk, de weg tot de Akademie versperd" 70 .
Het bovenstaande doet denken aan hetgeen de kroonprins van Pruisen, de latere keizer Wilhelm I, reeds in 1844 opmerkte, namelijk dat de
arme adel en de onbemiddelde officier de kosten verbonden aan de toen
ingevoerde hogere vooropleiding (Real-Gymnasium) voor officieren wellicht niet meer zouden kunnen betalen 71 .
Volgens Van Heusden kwam het voorstel van de commissie hierop
neer, "dat de hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus het monopolie
krijgt, om cadetten aan de Akademie te leveren. (...) Het is, dunkt mij,
weinig in overeenstemming met de liberale beginselen, zulke bepalingen in
het leven te willen roepen". Ook Van Heusden had, evenals zijn mede-adviserende leden, kritiek op de (late) leeftijd van toelating en hij deelde
hun bezwaren ten aanzien van het type van de "vrijgevochten" HBS-er:
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"Zal een jong mensch, die tot zijn 18de of 19de jaar vrij in zijne bewegingen is geweest, die zich jaren lang als student beschouwd heeft, dus aan geen tucht, althans
geen strenge tucht, onderworpen is geweest, die de voordeden van vrije studie heeft
leeren kennen, zich zoo gemakkelijk voegen naar kazernering (. ) ende daaruit voortvloeiende verpligte studie? Neen. "

Evenals Kempees stelde ook Van Heusden voor het bestaande toelatingsexamen zodanig te verzwaren, dat zij de stof zou omvatten die aan het
einde van het eerste jaar op de KMA gekend diende te worden.
Van Heusden kwam tot ongeveer dezelfde conclusie als zijn medeleden. Ook hij was van mening dat acceptatie van het verzwaarde toelatingsexamen zou betekenen dat:
- de cursus aan de KMA van vier op drie jaar gebracht kon worden;
- door vermindering van het aantal cadetten én onderwijs én opvoeding
zouden worden verbeterd;
- de toelatingsleeftijd gesteld kon worden op 16-19 jaar, waardoor het
bezwaar van een te late militaire opvoeding enigszins zou wegvallen;
- de ouders meer vrijheid werd gelaten in de vooropleiding van hun kinderen en dat zij minder op kosten werden gejaagd;
- het bijzondere onderwijs niet geneutraliseerd werd, waardoor er een
concurrentie zou ontstaan tussen de openbare en bijzondere scholen,
die voor beide heilzaam zou zijn.
Aan het einde van zijn betoog deed Van Heusden een scherpe uitval naar
de Staatscommissie. Hij stelde dat de commissie waanideeën verkondigde
over het onderwijs op de KMA en dat haar leden, die vroeger aan de Academie verbonden waren, door hun huidige onbekendheid met het instituut, de moeilijkheden van het onderwijzend personeel niet onderkenden:
"Nog weinige jaren geleden werd de Militaire Akademie, zoo wel binnen als buiten
'slands, steeds als eene modehnrigting geprezen. Sedert het oprigten der hoogere burgerscholen, waarvan de oudste eerst van 1864 dagteekent, en die nog geenszins blijken
van grondig wetenschappelijk onderwijs hebben kunnen geven, is dit eensklaps veranderd Wanneer men geloof wil hechten aan de dikwijls onware beweringen en
grootendeels verkeerde voorstellingen van naamlooze vlugschriften en dagbladartikelen, dan moet men wel in de waan komen, dat én het onderwijs én de opvoeding aan
de Akademie m geen enkel opzigt deugen en niemand er op de hoogte van den tijd is
De Commissie althans schijnt in dien waan te deelen Die harer leden, welke vroeger
aan de Akademie verbonden waren, zijn echter, op ééne uitzondering na, reeds sedert
eene lange reeks van jaren m andere betrekkingen werkzaam, en kennen noch de tegenwoordige Akademie, noch de moeijelijkheden waarmede het onderwijzend personeel (. ) te kampen heeft"^2.

Wanneer men weet dat Van Heusden die samen met De Hollander en
Kempees de Nutsschool van Breda - een instelling die veel aspirantcadet72
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ten opleidde - bestuurde, is het te begrijpen dat hij gekant was tegen het
monopolie van de HBS.
De hiervoor genoemden hadden alle drie zeer ruime ervaring met het
KMA-onderwijs en waren, gezien hun adviezen, beslist niet overtuigd van
het succes van het nieuwe schooltype, de HBS, als vooropleiding voor de
KMA. Later zou blijken dat hun ongerustheid geenszins van realiteitszin
ontbloot was. Bovendien bestreden zij de door de staatscommissie voorgestelde monopoliepositie van de HBS, omdat zij dit in strijd achtten met
het beginsel in onze grondwet vastgelegd: de vrijheid van onderwijs. Die
"monopoliepositie" van de HBS, als leverancier van aspirant-cadetten,
zou tijdens de parlementaire debatten van 1869 een grote rol spelen en
vooral door de conservatieve en katholieke Kamerleden worden bestreden.
Wanneer we de visie van de leden van de staatscommissie stellen tegenover die van de adviserende leden, dan blijkt dat de gewone leden van
de commissie sterk geporteerd waren voor de vijfjarige HBS cursus als
vooropleiding van de aspirant-cadetten en dat zij het burgerlijk element
in de toezichthoudende en examen afnemende commissies wilden versterken.
De adviserende leden waren geen van drieën voorstander van de vijfjarige HBS, die in hun ogen nog geen uitgekristalliseerde vooropleiding
voor de KMA was maar wel een monopoliepositie kreeg toegewezen; zij
wilden volstaan met een lager vooropleidingsniveau. Het burgerlijk element, met name in de persoon van inspecteurs van het middelbaar onderwijs, werd door twee van hen ervaren als een aantasting van de zelfstandigheid van militair onderwijs.
Ook de politieke tegenstelling liberaal versus conservatief speelde een
rol wanneer men beide visies met elkaar vergelijkt. Tijdens de debatten
in de Tweede Kamer naar aanleiding van de behandeling van het wetsontwerp ter reorganisatie van het onderwijs aan de KMA in de zomer van
1869 zou blijken dat de visie van de staatscommissie vooral werd gedeeld
door de liberale afgevaardigden, terwijl de conservatieve en katholieke leden van de Tweede Kamer eerder geneigd waren de argumenten van de
adviserende leden van de commissie over te nemen.
Achteraf zou blijken dat de visie van de staatscommissie in de praktijk
niet voldeed omdat deze visie een te idealistisch en/of optimistisch uitgangspunt had: de verwachting dat het getal der abituriënten van de
HBS snel zou toenemen en dat deze abituriënten in groten getale voor
een officiersloopbaan via de KMA zouden kiezen. De adviserende leden
met hun meer conservatieve/pragmatische benadering bleken het gelijk
aan hun zijde te hebben.
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Par. 3: Brochures en persartikelen over onderwijs e n
opvoeding aan de KMA (1867-1869)
In de loop van 1867 tot en met 1869 verscheen in Nederland een groot
aantal brochures over het onderwijs en de opvoeding aan de KMA. Deze
brochures, veelal anoniem of onder een schuilnaam, waren vaak van de
hand van (oud-)cadetten of functionarissen van de Academie. De aanlei
ding tot publicatie ervan - het blijkt zonneklaar uit de inhoud van de
meeste - waren de gebeurtenissen in de herfst van 1866 aan de KMA.
De geschriften waren kritisch van aard en bevatten, naast geuite cris-decoeur, suggesties en/of min of meer uitgewerkte schetsen/plannen ter
verbetering van opvoeding en onderwijs aan de Academie.
Onmiddellijk na de decembergebeurtenissen, in januari 1867, ver
scheen een brochure ondertekend door "Salvo Meliore", een schuilnaam
van een "gewezen leerling van de Militaire Akademie". De auteur behan
delde volgens de in de titel genoemde onderwerpen in zijn geschrift: De
Koninklijke Militaire Akademie te Breda. a. Het onderwijs, b. De jongste
ongeregeldheden aldaar, с De vergiftiging van een Kadet™. Het onderwijs
nam, met tien bladzijden, tweederde van de ruimte in van de vijftien
bladzijden tekst tellende brochure. Het onderwijs, de leerboeken en de
pedagogische methoden werden door hem als weinig efficient afgeschil
derd. Na ongeregeldheden en hun gevolgen te hebben behandeld, besloot
hij zijn werkje met een oproep aan de minister van Oorlog, de generaalmajoor J.A. van den Bosch:
" gij hebt het thans m uwe macht om de Militaire Akademie weder op te heffen tot
den rang dien zij voorheen mocht verwerven Maar spaar daartoe geene personen'
Laat geen consideratieen, van welken aard ook, и weerhouden krachtig te handelen.
Diep, zeer diep moet het mes m de wonde worden gezet, wil er genezing volgen (.. ) ge
heel Nederland heeft belang bij de Militaire Akademie. Kies, generaal, een krachtig
eerlijk bestuur dat van geen favonsme weet (..) Benoem leeraren aan de Akademie,
74
wier ijver en kunde, eerlijkheid en humaniteit boven allen twijfel verheven zijn " .
Omstreeks dezelfde tijd, januari/begin februari 1867, kwam nog een an
dere brochure uit over hetzelfde onderwerp onder de titel De Koninklijke
Militaire Akademie te Breda.
De auteur noemde zich: "Een oud-kadet" 7 5 , hetgeen aangeeft dat hij
zichzelf zag als een deskundige/ingewijde in KMA-aangelegenheden. Zijn
geschrift valt in drie delen uiteen, namelijk een verhandeling over de
73
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slechte geest onder de cadetten en de oorzaken daarvan, het onderwijs
aan de academie en tot slot voorstellen ter verbetering van de geest onder
de cadetten en het onderwijs.
De slechte geest onder de cadetten werd naar zijn mening veroorzaakt
door een te streng systeem van controle op het doen en laten van de cadetten. Die controle was opgedragen aan onderofficieren van politie,
waarvan de kapitein-adjudant van de gouverneur het hoofd was. Deze
bestrafte de cadetten vaak en om futiliteiten en de laatsten ondervonden
van zijn zijde vaak een ruwe bejegening 76 .
Het onderwijs werd door de "oud-kadet" weliswaar goed genoemd,
maar het stagneerde zijns inziens de laatste jaren; het hield "geen gelijke
tred met het burgeronderwijs, sedert de invoering der hoogere burgerscholen" 77 . Verder had hij kritiek op de officieren-leraar aan de KMA,
waarvan er velen "én door hun chefs, én door hun tijdgenooten, én door
hun minderen als totaal ongeschikt voor die taak werden beschouwd" 78 .
Zijn voorstellen tot verbetering waren nogal radicaal. Naar zijn mening moest eventueel het voltallige personeel van de academie verdwijnen, "want allen, de eene meer, de andere minder, zijn langzamerhand
besmet met dezelfde pedante, weinig militaire, gevangenbewaarders
denkbeelden" 79 .
Ten aanzien van gouverneur, commandant en Raad van Bestuur en
Toezicht (met de laatste bedoelde de auteur de militaire en onderwijskundige top van de KMA) stelde hij: "Men kieze tot gouverneur der Akademie
een betrekkelijk nog jeugdig krachtig hoofdofficier, die (...) aan de vereischte militaire gestrengheid minzame, gentlemanlike manieren weet te
paren. (...) De kommandant moet geheel overeenkomen in karakter en
manieren met den gouverneur (...) De raad van bestuur en toezigt, dat
vijfde rad aan den wagen (...) moet gesupprimeerd worden" 80 .
Al met al forse kritiek.
In de Arnhemsche Courant van 17 februari 1867 was een redactioneel
artikel geplaatst onder de titel: "De militaire akademie te Breda" 81 . Dit
artikel besprak de bovengenoemde brochures, die bij deze krant, hoe kan
het ook anders, een instemmend onthaal vonden. De Arnhemsche Courant, als politiserend orgaan, liet aan de bespreking van de brochures een
passage voorafgaan, waarin zij zich erop beroemde als eerste krant de
aandacht op de ongeregeldheden aan de KMA te hebben gevestigd.
Zij liet doorschemeren dat door haar toedoen vragen in de Tweede Kamer waren gesteld over de KMA en dat de minister van Oorlog een com76
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missie had benoemd, die de KMA en haar onderwijs(-reorganïsatie) onder
de loep zou nemen. Kortom, de Arnhemsche Courant - het paste geheel in
haar (politiserende) lijn - onderstreepte hiermee de signaalfunctie van de
dagbladpers:
"Het is eene leehjke gewoonte in ons land om met een zekere minachting neer te zien
op hetgeen de dagbladen vermelden ( ) Gelukkig nogtans dat niet ieder zoo denkt en
daaraan heeft men te danken, dat de hervorming der militaire akademie te Breda, die
zoo dringend noodig was, bij het publiek aanhangig is gemaakt Wij zijn de eersten
geweest die op de ongeregeldheden, welke daar plaats hadden, de aandacht hebben
gevestigd en toen het eerste woord gezegd was, kwam men van verschillende zijden tegen die mrigting op De minister van oorlog werd m de kamer geïnterpelleerd en beloofde openlijk dat een onderzoek zou worden ingesteld en regt zou worden gedaan
aan de regtmatige klagt van het nederlandsche volk De benoeming eener commissie
was het eerste gevolg . ".

Op 10 mei 1867 was in de Staatscourant een bericht van de minister van
Oorlog verschenen, waarbij de leeftijd van toelating met één jaar werd
verhoogd en waarbij de exameneisen ietwat werden verzwaard, maar
toch nog duidelijk onder die van het examen vijfjarige HBS lagen. Blijkbaar had de minister uit het conservatieve kabinet Van Zuylen van Nijevelt-Heemskerk Azn. zich meer gelegen laten liggen aan het advies van
de adviserende leden van de staatscommissie van 1866, dan aan dat van
de gewone leden, die immers voor een toelatingsexamen hadden gepleit
dat qua zwaarte overeenkwam met de kennis opgedaan na het doorlopen
van de vijfjarige HBS.

HBS-directeur De Hartog versus KMA-hoogleraar De Hollander
Het bericht in de Staatscourant van 10 mei 1867, afkomstig van de minister van Oorlog, vormde de aanleiding tot het verschijnen van een heet
van de naald geschreven brochure getiteld: Het toelatingsexamen voor de
Koninklijke Militaire Academie en de Wet op het Middelbaar Onderwijs
gedagtekend mei 1867. De auteur was W. de Hartog 82 , oud- artillerieofficier en oud-leraar aan de KMA, die het directeurschap van de Nijmeegse
HBS bekleedde sinds 1865, het jaar van oprichting van die instelling. De
brochure begon met teleurstelling uit te spreken dat het programma van
het toelatingsexamen niet het middelbaar onderwijs, in casu de vijfjarige
HBS, als uitgangspunt nam, maar een niveau dat daar duidelijk onder
lag 83 .
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W de Hartog, Het toelatingsexamen aan de Koninklijke Militaire Akademie en de
wet op het Middelbaar Onderwijs, Nijmegen 1867, pp. 3-7 (hierna De Hartog, Toelatingsexamen KMA)
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Volgens De Hartog dienden alle aspirant-cadetten aan dezelfde eisen voor
het vak wiskunde te voldoen, daarom
géén eenvoudiger examen in dit vak
voor de infanterie- en cavaleriecadetten,
zoals de nieuwe exameneisen van 1867
inhielden 8 4 . Ook wenste hij de vakken
van de vijfjarige HBS in het toelatingsexamen opgenomen te zien: natuur- en
scheikunde, staatsinrichting, staathuishoudkunde en statistiek. Voorts was hij
van mening dat bezitters van het einddiploma HBS met een tweejarige opleiding konden volstaan in plaats van een
driejarige zoals dat sinds dat jaar (1867)
het geval was. De leeftijd van toelating
diende met één jaar te worden verhoogd
tot 17-20 jaar in plaats van het tot dan
toe geldende 16-19 jaar 8 5 .
W. de Hartog, 1833-1902

Hij riep de opmerking van dr. J. de Hollander in het Jaarboekje voor de
KMA van 1867 in herinnering, waarin deze had gesteld dat de HBS-en
dienst konden doen om het verstand te ontwikkelen en het oordeel te
scherpen, en hij (De Hartog) reageerde daarop nogal venijnig:
"Wat zal er van die uitmuntende diensten worden, daar ik mij voorstel dat de hoogere
burgerscholen zich niet zullen vervormen, laat ik liever zeggen misvormen,
om
jongelieden voor het aspirant-examen te bekwamen'™.

De auteur, als HBS-directeur fel voorstander van het HBS-diploma als
entreebiljet tot de KMA, noemde twee hem meegedeelde bezwaren:
- het aantal aspiranten zou te klein zijn bij een dergelijke eis;
- de HBS-en zouden boven de kostscholen bevoorrecht worden.
Het eerste bezwaar weerlegde hij door op te merken dat wat hem betrof
de kwaliteit zou moeten prevaleren boven de kwantiteit. Ten aanzien van
het tweede bezwaar vond De Hartog dat de bevoorrechting van de HBS
acceptabel was: in het geldende systeem kregen de kostscholen immers
een voorkeursbehandeling en de voorstanders van de kostscholen zouden
hem nu wel gaan verwijten dat hij uit eigenbelang deze brochure had ge84
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schreven, doch hij, De Hartog, was ervan overtuigd voor een goede zaak
te strijden 87 .
In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 6 juni 1867 verscheen een
ingezonden brief, ondertekend door een zekere "H" te "N", gedagtekend 1
juni 1867. Het komt ons voor dat, gezien de ondertekening van het artikel; het pleidooi vóór de HBS en tégen de kostscholen; de kennis van zaken met betrekking tot de KMA en de kostscholen; de personen die als
docent aan de KMA waren verbonden en tevens in het bestuur van de
Bredase Nutsschool zaten; zijn eigen verleden als officier-docent aan de
KMA en last-but-not-least zijn directeurschap van de Nijmeegse HBS,
achter de auteur van dit artikel ook W. de Hartog schuilging. De titel van
het ingezonden stuk luidde: De zoogenaamde reorganisatie van de Militaire Akademie. De toon van het stuk was ronduit rancuneus. De auteur
verweet het "reactionair bewind" een handelen in strijd met de aanbevelingen van de Staatscommissie van 29 december 1866. Hij wees op de
zijns inziens veel te lage toelatingseisen, geformuleerd in de Staatscourant van 10 mei 1867, en zwaaide de leden van de commissie, onder wie
Delprat, Bosscha jr. en Steyn Parvé, lof toe aangezien zij voorstanders
waren van de HBS als vooropleiding van de KMA. Maar de minister van
Oorlog, generaal-majoor J.A. van den Bosch, "die zelf geene akademische
opleiding heeft gehad en dus niet geacht kan worden geheel op de hoogte
te zijn van de zoo gewigtige kwestie van de militaire opvoeding en onderwijs", moest het ontgelden, omdat hij niet, zoals De Hartog, zag dat deze
HBS-en "de noodzakelijke voorbereiding voor het professionneele onderwijs" waren: "Het officiers korps zal nu ten gevolge van dit middeleeuwsche programma van toelating niet door dien trechter van de algemeene
beschaving loopen" en dat terwijl het nu al, volgens De Hartog, een achterstand had in algemene ontwikkeling en inzicht vergeleken bij de beschaafde en ontwikkelde mensen van andere standen. Officieren zouden
"spoedig niets meer zijn dan eenzijdige militairen", die slechts over reglementen en promotie konden spreken! Hij verfoeide het oude stelsel
van toelating tot de KMA, dat het monopolie van voorbereiding in handen
legde "van de zoogenaamde afrigtings-acholen: scholen van meer uitgebreid lager onderwijs, gedeeltelijk onder toezigt staande van leeraren van
de akademie en zich ten doel stellende om jongelui zoogenaamd "klaar te
maken" voor het examen" 88 . Met die leraren zal de auteur waarschijnlijk
gedoeld hebben op dr. De Hollander, dr. Van Heusden en majoor Kempees, die in het bestuur van de Bredase Nutsschool zaten.
Ook de Thorbecke zeer goed gezinde Arnhemsche Courant van 5, 6 en
10 juni 1867 besteedde veel aandacht aan de reorganisatie van de KMA.
In een drietal hoofdredactionele artikelen, alle drie verschijnende op de
eerste pagina van bovengenoemde nummers onder de kop Reorganisatie
87
88
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der Militaire Akademie werd een kritische beschouwing gegeven over de
stand van zaken betreffende de KMA. Wellicht vormden deze drie artikelen voor Thorbecke aanleiding om enige dagen later, 13 juni 1867, in een
interpellatie de minister van Oorlog te vragen het rapport van de staatscommissie en die van de adviserende leden openbaar te maken. In het
eerste artikel werd de "zachtmoedige kritiek van generaal Knoop" - die al
in 1852 in De Gids in milde bewoordingen zijn kritiek op onderwijs aan
de KMA had gepubliceerd - gememoreerd 89 . Het tweede artikel behandelde de ongedisciplineerdheid die de Bredase cadetten vertoonden. De
remedie van de redactie: "Om de Militaire Akademie tot eene goed gedisciplineerde instelling te maken, moet men beginnen haar tot eene werkelijke wetenschappelijke instelling, eene school van studeren en niet enkel
van leeren te maken"; Knoop had dat reeds in 1849 bepleit. Voorts werd
ingegaan op de lage eisen, die de minister van Oorlog stelde aan de toelating. De Arnhemsche Courant schreef de handelwijze van de minister toe
aan "de geest welke in het Departement van Oorlog heerscht of vereerd
wordt". Deze geest was er een van vasthouden aan zeer veel, dat
verouderd was. Het toelatingsexamen betekende derhalve een stap
achteruit, te meer daar de cursus met een jaar verkort werd en dus nu
drie jaren ging duren. De minister werd het verwijt gemaakt, dat hij zich
"met geen punt van het verslag van de reorganisatiecommissie heeft (...)
vereenigd. De commissie wordt als het ware weder terzijde gezet en de
oude sleur gevolgd" 90 . In het derde artikel bepleitte het liberale dagblad
een wettelijke regeling van het militaire onderwijs conform artikel 194
tweede lid van de Grondwet van 1848: "De inrigting van het openbaar
onderwijs wordt door de wet geregeld" 91 .
Naar aanleiding van de hierboven behandelde brochure van W. de
Hartog, de anonieme ingezonden briefin de NRC van 6 juni 1867, waarschijnlijk afkomstig van De Hartog, en het drietal artikelen in de Arnhemsche Courant van 5, 6 en 10 juni 1867 verscheen van de hand van de
hoogleraar in de taal- en letterkunde aan de KMA, dr. J.J. de Hollander
nog diezelfde maand eveneens een brochure onder de (zeer toepasselijke)
titel: De Koninklijke Militaire Akademie, de Hoogere Burgerscholen en de
Periodieke Pers92.
De Hollander begon zijn brochure met het bestrijden van de opvatting
van de Staatscommissie dat de vijfjarige HBS de toelatingsnorm tot de
KMA zou moeten zijn. Hij voerde een viertal argumenten aan, waarvan
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AC, 5 juni 1867.
AC, 6 juni 1867.
AC, 10 juni 1867.
J.J. de Hollander, De Koninklijke Militaire Akademie, de Hoogere Burgerscholen en
de periodieke pers, Breda 1867 (hierna: De Hollander, Periodieke pers).
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de meest steekhoudende die lijkt te zijn dat een tweejarige opleiding aan
een gereorganiseerde KMA hem ten enenmale onvoldoende voorkwam 93 .
De venijnige en partijdige brochure van De Hartog bestreed hij hoffelijk en systematisch: De Hartogs voorkeur voor de HBS als vooropleiding
voor de KMA zou dit schooltype een monopolie verschaffen en de ouders
zouden daardoor gedwongen zijn hun zonen naar de HBS te sturen hetgeen "in volstrekten strijd is met de begrippen omtrent vrijheid van onderwijs" 94 . Ook het artikel in de NRC van 6 juni 1867 nam hij op de korrel; hij hekelde de bittere en grove toonzetting van het stuk 9 5 en verdacht
"H" te "N" ervan docent van een HBS te zijn 96 ! Hij bestreed dat het onderwijs aan de KMA zeer gebrekkig zou zijn; de officieren, die in het artikel met enig dédain waren behandeld, nam hij in bescherming evenals de
in het artikel genoemde "afrigtingsscholen", waarvan één - de Nutsschool
te Breda - onder zijn bestuur viel. De Hollander beëindigde dit gedeelte
van zijn brochure met het verwijt aan H en allen die op een dergelijke
hartstochtelijke toon schreven, "dat hun werkelijk en eenig streven is de
verheffing der Hoogere Burgerscholen, hetzij omdat zij persoonlijk geïnteresseerd zijn of omdat zij afgodendienaars zijn van den vader dier scholen. Want dat is niet de toon der gemoedelijke overtuiging maar die van
den blinden partijgeest" 97 . De Hollander als conservatief man zal vermoedelijk niet al te veel hebben opgehad met heetgebakerde Thorbeckeadepten van het type De Hartog, die de zgn. "afrigtingsscholen" fel bestreden. Tot slot ging hij in op het drietal artikelen in de Arnhemsche
Courant. Hij hekelde de anonimiteit van het stuk en noemde de auteur
maar gemakshalve X. Ook hier verzette De Hollander zich tegen het in
die artikelen bepleite monopolie van de HBS als toelatingsnorm en vermeldde naast het rapport van de commissie de rapporten van de adviserende leden, die in die artikelenreeks niet aan bod waren gekomen. Ook
brak hij een lans voor het ontgroenen op de KMA "mits het binnen zeer
behoorlijke perken blijve"98, en vergeleek het met het ontgroenen aan de
Nederlandse universiteiten 99 . Tenslotte maakte De Hollander bezwaar
tegen de, door de Arnhemsche Courant bepleite, wettelijke regeling van
het militaire onder wijs 100 , waarvoor hij nogal zwakke argumenten aanvoerde. Hij voorzag dat een dergelijke wet meer zou ontregelen, dan regelen; derhalve was de noodzaak daarvan hem "in geen enkel opzigt duidelijk" 101 .
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De conservatief De Hollander werd later in een artikel in Eigen Haard bij
gelegenheid van zijn overlijden in 1886 door zijn jongere collega R. van
Eek terecht omschreven als "een van die degelijke mannen van den ouden
stempel (...) die hem onder alle omstandigheden drong voor zijne mening
uit te komen met eene rondborstigheid, welke prikkelbare karakters wel
eens minder aangenaam aandeed" 102 .
De polemiek die sinds december 1866 in de dagbladpers over het onderwijs en de opvoeding aan de KMA was begonnen, kreeg vanaf januari
1867 ook haar vervolg in een aantal brochures. In het voorgaande hebben
wij er een aantal de revue laten passeren. Ook "Salvo Meliore" werd van
repliek gediend door "Een Artilleur" in diens brochure Wederwoord over
de Koninklijke Militaire Akademie te Breda naar aanleiding eener brochure van Salvo Meliore103. De auteur had detailkritiek op de beweringen
van Salvo Meliore, en gaf een andere lezing van de mishandeling van
Mestingh: in tegenstelling tot "Salvo Meliore" meende de "Artilleur" dat
Mestingh niet door ouderejaars, maar door zijn eigen jaargenoten mishandeld was wegens handelingen die in de ogen van zijn jaargenoten niet
strookten met de eer van een cadet 104 . De "Artilleur" wilde zich niet als
criticaster tegenover "Salvo Meliore" opstellen, maar hij wilde slechts zijn
overtuiging plaatsen naast die van zijn opponent, opdat men de verschillende meningen met elkaar zou kunnen vergelijken en zich voor eenzijdige beschouwingen zou kunnen hoeden 105 .
Ook W. de Hartog liet zich wederom niet onbetuigd. In zijn tweede
brochure De Reorganisatie van de Militaire Akademie en de brochure van
Dr. J.J. de Hollander106 ging hij in tegen de brochure van de in de titel
genoemde opponent. Evenals in zijn eerste brochure pleitte De Hartog
voor het voorstel van de staatscommissie tot herziening van de grondslagen der Koninklijke Militaire Akademie. Dat kwam, zoals reeds vermeld,
hierop neer dat de aspirant-cadetten in het bezit moesten zijn van het
einddiploma HBS, tussen 17 en 20 j a a r oud dienden te zijn, en dat de
opleiding aan de KMA twee jaar zou vergen voor infanterie- en cavaleriecadetten en drie jaar voor de overige wapens. Hij bestreed de afwijkende
mening van de adviserende leden en bepleitte het door de staatscommissie gedane voorstel: een jaarlijkse inspectie van de Academie door een
commissie bestaande uit militaire en burgerieden. Het burgerlijke element uit die commissie zou kunnen bestaan uit hoogleraren van universi-

102 R. van Eek, Dr. J.J. de Hollander in Eigen Haard 1886, p. 594.
103 "Een artilleur", Wederwoord over de Koninklijke Militaire Akademie te Breda, naar
aanleiding eener brochure van Salvo Meliore, Gorinchem 1867 (hierna: Wederwoord).
104 Wederwoord, p. 12.
105 Ibid., pp. 14-15.
106 W. de Hartog, De reorganisatie van de Militaire Akademie en de brochure van dr.
J.J. de Hollander, Nijmegen 1867 (hierna: De Hartog, Reorganisatie KMA).
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teiten en de polytechnische school107. Het verslag van die commissie diende dan volgens de staatscommissie én De Hartog openbaar te worden gemaakt. Tot slot ging hij in op de brochure van De Hollander. Hij verweet
de laatste vooringenomenheid ten aanzien van de Staatscommissie en dit
vooral ten aanzien van de twee burgerieden, de inspecteurs van het middelbaar onderwijs dr. Bosscha jr. en dr. Steyn Parve, die volgens De Hollander een zeer invloedrijke positie in de staatscommissie hadden ingenomen.
De Hartog verweet De Hollander dat deze zich beklaagde over de
hartstochtelijke toon van de anonieme-artikelenschrijvers, daarbij aannemende dat dezen persoonlijk bij de HBS-en geïnteresseerd waren of afgodendienaars waren van de vader van dit type scholen. Hij, De Hartog,
op zijn beurt meende dat De Hollander belang had bij de kostscholen en
dat hij niet sprak uit belangstelling voor de KMA, maar uit angstige zorg
voor de Nutsschool te Breda, waarvan hij en dr. van Heusden - en tot
voor kort ook majoor Kempees - bestuurders waren. Door De Hartog werd
De Hollander dan ook vooringenomenheid tegen het middelbaar onderwijs en kleingeestige wrok tegen de ontwerpers van de wet op dat onderwijs aangewreven 108 .
In 1867 en 1868 verscheen naast de hierboven genoemde brochures nog
een aantal dat dezelfde materie behandelde, maar niet in een polemiek
werd betrokken.
In de brochure De Reorganisatie der Koninklijke Militaire Akademie109
gaf de anonieme schrijver zijn visie op het KM A-onderwijs, dat hij ten
aanzien van de vooropleidingseisen vergeleek met het onderwijs aan de
Franse en Pruisische officiersopleidingen. Die anonieme schrijver, het
blijkt uit Booms Herinneringen110, was dr. Steyn Parvé, een van de inspecteurs van het middelbaar onderwijs en oud-lid van de staatscommissie, die op dat moment, eind mei 1867, reeds was ontbonden. Steyn Parvé
kwam tot zijn brochure omdat, ondanks aandringen van sommige leden
van de staatscommissie, de minister het rapport nog altijd niet had gepubliceerd. Dat zou pas geschieden na een interpellatie van Thorbecke op
13 juni 1867. In zijn brochure ging hij ook in op de maatregel van minister Van den Bosch, op 10 mei 1867 in het Staatsblad gepubliceerd, waarbij de KMA-opleiding driejarig werd in plaats van tweejarig zoals door de
commissie was voorgesteld. Steyn Parvé veroordeelde die maatregel als
halfslachtig en mede bedoeld om leerlingen afkomstig van de HBS te weren en de "afrigtingsscholen" in hun monopolie te handhaven.
107 De Hartog, Reorganisatie KMA, pp. 4-23, met name p. 18.
108 Ibid., pp. 23-32.
109 Anonymus, De Reorganisatie der Koninklijke Militaire Akademie, Leiden 1867
(hierna: Anonymus, Reorganisatie KMA).
110 Booms, Herinneringen, p. 386.
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Evenals velen, onder wie de door hem genoemde De Hartog, was ook hij
voorstander van de HBS als vooropleiding voor de KMA; hij verwees naar
het buitenland waar men op de officiersopleidingen middelbaar onderwijs
verlangde van de aspirant-cadetten; "en men zal het bij ons evenzeer leeren op prijs stellen als men in Frankrijk hefbaccalauréat ès lettres" en
het "baccalauréat ès sciences" als eindexamen der "lycées", in Pruisen de
"Abiturienten- Prüfungen" der "Gymnasium" en "Realschulen" sedert lang
waardeert" 111 . Ook hij - het wordt zo langzamerhand eentonig - verzette
zich tegen het "dwangstelsel der africhtingscholen" die de lust tot studie
eerder doven dan aanwakkeren" 112 en waarvan "sommige onder de bijzondere bescherming of het patronaat stonden van officieren en leeraars
(der Academie) met het afnemen der examens belast"; zij het dat die toelatingsexamens inmiddels - door de maatregel van 10 mei 1867 - verzwaard waren. Ook bestreed hij systematisch de opvattingen van de adviserende leden van de Staatscommissie, die allen tegenstander waren van
de vijfjarige HBS als toegangskaartje tot de KMA113.
In 1868 verscheen een brochure, die het
tweeslachtig karakter van het KMA-onderwijs scherp en juist analyseerde; geschreven door een jonge anonieme auteur die achteraf de latere minister van
Oorlog W. Cool 114 (1909-1911) bleek te
zijn. De brochure De Militaire Akademie
in 1867. Een stem uit het kadettenkorps115, ging in op de wisseling aan de
top van de academie in begin 1867 als
gevolg van de ingreep van de minister
van Oorlog naar aanleiding van de decembergebeurtenissen. De gouverneur
en de commandant werden toen vervangen. De nieuwe gouverneur, kolonel der
infanterie A.C.A. Schönstedt 1 1 6 , was
aanvankelijk (te) lankmoedig geweest
tegenover de cadetten, die deze weelde
niet konden dragen.
A.C.A. Schönstedt, 1812-1881
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Anonymus, Reorganisatie KMA, p. 94.
Ibid., pp. 101-102.
Ibid., p. 95.
Zie biogram.
(W. Cool), De Militaire Akademie in 1867. Een stem uit het kadettenkorps,
dam 1868 (hierna: W. Cool, Kadettenkorps).
116 Zie biogram.
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Dit riep weer een te strenge reactie van de gouverneur op. Hij verspeelde
hiermee de sympathie die de cadetten 1 1 7 , officieren en burgers aanvanke
lijk voor hem voelden.
Aanleiding tot dat (te) strenge optreden
was een vechtpartij van een ouderejaars
cadet met een jongerejaars. De straf, be
staande uit detachering bij een korps,
werd opgelegd aan de ouderejaars cadet
en nog drie anderen die als toeschou
wers het gevecht zonder in te grijpen
hadden bijgewoond. Deze strenge be
straffing - er werd zelfs een vijfde cadet
ontslagen - riep een geest van verzet 1 1 8
op en als gevolg daarvan vonden ongere
geldheden plaats 1 1 9 .
Cool schreef de problemen, die zich op
de KMA voordeden, toe aan haar twee
ledige functie:
W. Cool, 1848-1928

"Haar tweeledige toestand is hoogst moeielijk. Met het kazerneleven van het militaire
moet zij het studieleven der Akademie vereenigen. Aan beiden evenzeer te beantwoor
den is hoogst bezwaarlijk. (...) En nu daar tusschenbeiden staat de kadet, hij moet
even als de soldaat (...) zelfverloochening leeren en wenscht als student dikwijls naar
het vrije, dat leeftijd, studie en denkwijze meebrengen. Dat student willen zijn heeft
reeds te diep wortel geschoten, dat is de oorzaak van de wrijving en den strijd, die tel
kens de Akademie op zijne grondslagen doet wankelen. De Akademie is in een tweeledigen toestand geplaatst: het militaire en wetenschappelijke, het oude en het nieuwe,
stilstand en vooruitgang, strijden om den voorrang. Misschien kan die toestand nog
eenige jaren duren; zeker loopt die op den ondergang der instelling uit, men moet kie
zen tusschen het zuiver militaire oftusschen het wetenschappelijke"^·®.

In het bovenstaande citaat komt heel zuiver het spanningsveld naar vo
ren dat naar mijn mening bij iedere militaire academie in het heden en
verleden optreedt: het spanningsveld tussen het militaire en het weten
schappelijke; tussen "kazerne" en "universiteit".
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Samenvatting en conclusies
De ordeverstoringen die in de herfst van 1866 aan de KMA plaatsvonden,
culmineerden in de zelfmoord van de tweedejaars cadet A. Mestingh op
12 december 1866. Die zelfmoord was aanleiding tot veel ophef in de pers.
Immers onmiddellijk hierna verschenen in de dagbladen artikelen over
de gebeurtenissen aan de KMA. Vooral de liberale, Thorbecke-gezinde
Arnhemsche Courant becommentarieerde deze gebeurtenissen en vroeg
om een door de regering in te stellen onderzoek. Reeds op 18 december
daaropvolgend werd de minister van Oorlog Van den Bosch, deel uitmakend van het conservatieve kabinet Van Zuylen van Nijevelt-Heemskerk,
naar aanleiding van de persberichten geïnterpelleerd door het liberale
Tweede Kamerlid Viruly Verbrugge. Dit leidde tot de instelling van een
Staatscommissie tot herziening van de grondslagen der Koninklijke Militaire Akademie op 29 december 1866. De staatscommissie onder voorzitterschap van dr. I. Delprat - oud-Tweede- Kommandant van de KMA - bestond uit zeven militaire en twee burgerieden. De laatsten waren inspecteurs van het middelbaar onderwijs. Behalve de gewone leden telde de
commissie drie adviserende leden, allen hoogleraar of (oud-)docent aan de
KMA.
Op 30 januari 1867 bood de commissie haar rapport aan, waarin een
tweejarige KMA-opleiding gebaseerd op de vijfjarige HBS werd bepleit.
Daarnaast hield de commissie het voor wenselijk een praktijkjaar in te
voeren waarin de cadetten in de rang van vaandrig bij de troep dienst
zouden doen alvorens tot tweede luitenant te worden benoemd.
De adviserende leden, niet door de commissie gehoord, kwamen allen
met een afwijkend advies. Zij gingen uit van een zodanig verzwaard toelatingsexamen dat de KMA-cursus kon worden teruggebracht tot een
driejarige opleiding. Zij bestreden het door de gewone leden van de commissie nagestreefde monopolie van de vijfjarige HBS die in hun ogen nog
niet was uitgekristalliseerd. Door dat monopolie zouden ouders van aspirant-cadetten op kosten worden gejaagd aangezien het bezoek aan een
HBS die slechts in een beperkt aantal gemeenten was gevestigd extra
reis- en verblijfkosten met zich meebracht.
Op 10 mei 1867 bleek uit een bericht in de Staatscourant dat de minister het advies van de adviserende leden had opgevolgd en niet dat van de
gewone leden: de KMA werd driejarig en het toelatingsexamen enigszins
verzwaard. Dat minister Van den Bosch, die meer dan een liberaal op de
welwillendheid van koning Willem III kon rekenen, koos voor het advies
van de adviserende leden, is te begrijpen. De adviserende leden vertolkten immers een standpunt dat haaks stond op dat van de liberalen. Die
leden zagen weinig heil in het door liberalen en de staatscommissie bepleite monopolie van de HBS als toegang tot de KMA.
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Wellicht speelde bij de keuze van Van den Bosch ook mee dat koning
Willem III legerzaken als zijn prerogatief zag.
In de loop van 1867 tot en met 1869 verschenen in Nederland tal van
brochures over het onderwijs en de opvoeding aan de KMA. Zij waren
anoniem of onder een schuilnaam geschreven, waren afkomstig van
(oud)cadetten en docenten en bevatten kritiek op de leiding van en het
onderwijs en de opvoeding aan de KMA en deden suggesties tot verbetering. De schrijvers verschilden echter onderling sterk van mening, er ontstonden ware polemieken in brochurevorm. Zo verschenen van de hand
van de directeur van de Nijmeegse HBS, de oud-KMA-docent W. de Hartog, in de loop van 1867 twee brochures waarin hartstochtelijk werd gepleit voor de HBS als toegang tot de KMA. Zijn eerste brochure werd bestreden door de conservatief dr. J.J. de Hollander, hoogleraar aan de
KMA, die in zijn brochure het monopolie van de HBS afwees. Dat bracht
De Hartog ertoe in een tweede brochure de opvatting van De Hollander te
bestrijden.
Ook dr. Steyn Parvé, lid van de staatscommissie van 29 december
1866, hekelde in mei 1867 in een anoniem uitgegeven brochure de in zijn
ogen halfslachtige maatregelen die de minister van Oorlog op 10 mei
1867 in de Staatscourant had bekend gemaakt en waarbij het KMA-toelatingsexamen niet uitging van een voltooide HBS-opleiding. Steyn Parve
verwees in dit verband naar Frankrijk en Pruisen waar een voltooide
middelbare schoolopleiding voor aanstaande officieren wel uitgangspunt
was voor de officiersopleiding.
De latere minister van Oorlog, de cadet W. Cool, schreef in 1868 een
anonieme brochure waarin hij het tweeslachtig karakter van de KMAopleiding - militaire versus wetenschappelijke opleiding - hekelde.
Naast de in deze periode verschenen brochures verschenen in de eerste
helft van 1867 ook in de dagbladpers artikelen en ingezonden brieven die
de KMA en het onderwijs en de opvoeding aldaar becommentarieerden.
Zo werd in de Nieuwe Bredasche en Oosterhoutsche Courant van 20 december 1866 kritiek geleverd op de speciale commissie van inspectie voor
het militair onderwijs en haar voorzitter generaal Ch. baron Nepveu. In
een tweede artikel, d.d. 13 januari 1867, werd de kritiek die de anonieme
schrijver - de latere minister van Oorlog P.G. Booms (1871) - op de KMA
had geleverd in het conservatieve Dagblad voor Zuid-Holland en 's-Gravenhage gehekeld.
Ook de liberale dagbladen de Arnhemsche Courant en de Nieuwe Rotterdamsche Courant besteedden via hoofdartikelen en ingezonden brieven aandacht aan de op handen zijnde reorganisatie van de KMA.
Samenvattend kunnen we stellen dat de gebeurtenissen op de KMA in de
herfst van 1866 begrijpelijk maken waarom weldra een wettelijke regeling van het KMA-onderwijs opportuun werd geacht. Die regeling kan
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worden gezien als het resultaat van de discussie die vooral buiten het
parlement in tijdschriften, dagbladen en brochures was gevoerd. De artikelen in de Arnhemsche Courant in de tweede helft van december 1866
vormden de directe aanleiding voor parlement en regering tot de regeling
van het KMA-onderwijs die al in 1863 tevergeefs was bepleit door het liberale Tweede Kamerlid Van Eek tijdens de behandeling van de Wet op
het middelbaar onderwijs.
De discussie over opvoeding en onderwijs aan de KMA raakte na de gebeurtenissen in de late herfst van 1866 en na publikatie daarvan in de
Arnhemsche
Courant in de tweede helft van december 1866 in een
stroomversnelling.
Bovendien zien we een verschuiving in het onderwerp. Waar vóór december 1866 bij de discussies in de kritiek vooral het accent had gelegen
op meer of minder studievrijheid voor de cadetten en bestrijding van het
schoolse, weinig praktische karakter van de opleiding, verschoof de discussie in de richting van de gewenste vooropleiding: vóór of tégen een voltooide HBS-opleiding.
De leden van de staatscommissie, liberale kranten en liberaal georiënteerde brochureschrijvers (o.a. De Hartog en Steyn Parve) waren voorstanders; de adviserende leden van de staatscommissie, conservatieve
kranten (o.a. het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage en De
Tijd) en conservatief-georiënteerde brochureschrijvers (De Hollander) tegenstanders.
De voorstanders accepteerden een gereorganiseerde KMA die als een
zuiver militaire vakopleiding fungeerde die in een tweejarige cursus officieren afleverde. Zij vergeleken - terecht - hun model met de officiersopleidingen in Pruisen en Frankrijk.
De conservatieven daarentegen, huiverig voor het monopolie van een
nog niet uitgekristalliseerde HBS, wilden niet zover gaan. Zij pleitten
voor een driejarige KMA-opleiding die in het eerste j a a r nog algemene
vorming aanbood. Daarom is het ook niet verwonderlijk dat de conservatieve minister Van den Bosch in mei 1867 opteerde voor een driejarige
KMA die openstond voor cadetten die een ietwat meer verzwaard toelatingsexamen voor die instelling hadden afgelegd.
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DE WET TOT REGELING VAN HET ONDERWIJS BIJ
DE KONINKLIJKE MILITAHtE AKADEMIE (1869)

Zoals al in de Inleiding reeds opgemerkt, is gekozen voor een uitvoerige
en stapsgewijze behandeling van de totstandkoming van de Wet tot Regeling van het Onderwijs bij de Koninklijke Militaire Akademie, in de wandeling de Akademiewet genaamd. Die keuze werd gedaan om precies te
kunnen nagaan welke elementen uit de tevoren gevoerde discussies een
doorslaggevende rol hebben gespeeld in de parlementaire besluitvorming.
Nadat eerst in grote lijnen de politieke krachtsverhoudingen in de periode 1848-1870 zijn geschetst, zal enige aandacht worden besteed aan de
opvattingen en de daadwerkelijke bemoeienis van Thorbecke ten aanzien
van de Nederlandse defensie en de KMA. Die aandacht is gewettigd omdat Thorbecke ook bij deze wet een sleutelrol speelde. Dankzij zijn optreden in de Tweede Kamer kon het ontwerp veilig door die Kamer worden
geloodst.
Omdat tot op heden het geen uitgemaakte zaak is of het KMA-onderwijs tot het hoger c.q. universitair onderwijs moet worden gerekend,
krijgt het in maart 1868 ingediende, maar in juni 1868 weer ingetrokken
wetsontwerp tot regeling van het hoger onderwijs ook enige aandacht.
Dat wetsontwerp, ingediend door de conservatieve minister van Binnenlandse Zaken J. Heemskerk Azn. rekende het hoger militair onderwijs dus ook het KMA-onderwijs - tot het hoger onderwijs.
De tevoren gevoerde discussies over het al dan niet wenselijke van een
KMA-opleiding gebaseerd op de vijfjarige HBS, al dan niet voorzien van
een praktijkjaar bij de troep vonden hun weerklank bij de verschillende
fasen die het wetsontwerp doorliep: de memorie van toelichting, het voorlopige verslag van de commissie van rapporteurs, de memorie van antwoord van Van Mulken, de indiener van het ontwerp, de amendementen
op het ontwerp en de plenaire behandeling in de Tweede en Eerste Kamer.
Ook het begeleidend commentaar in de dagbladpers - de vertolker bij
uitstek van de publieke opinie in die periode - krijgt enige aandacht.
De eerste rechtstreekse verkiezingen voor de Tweede Kamer hadden
plaats eind 1848. De verkiezingsuitslag op 20 december bleek een succes
voor de liberalen. In de oude, door de Provinciale Staten gekozen Kamer
had slechts een handjevol liberalen gezeten; in de nieuw gekozen Kamer,
die 68 leden telde, bezetten de liberalen ruim de helft van de zetels. Van
deze 68 leden bezaten 51 een juridische opleiding en dit overwicht aan ju237
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risten zou nog lang zo blijven. Onder hen bevonden zich veel rechterlijke
ambtenaren (24), advocaten en procureurs (12) en enige notarissen (5).
Van de 15 katholieke kamerleden, bondgenoten van de liberalen, kwamen er 8 uit Brabant, 5 uit Limburg en 2 uit Gelderland (de districten
Nijmegen en Doetinchem) 1 .
Van een gesloten liberaal blok in deze Kamer was echter geen sprake.
Het individualisme van de kamerleden was te sterk, evenals de binding
met hun kiesdistricten. Ook in liberale kring stond men gereserveerd tegenover het verschijnsel partij. In mei 1849 waarschuwde Thorbecke in
de Tweede Kamer ervoor dat men zich geen partijen moest laten opdringen die niet bestonden. De Thorbeckiaanse theorie was dus: onafhankelijke kiezers en onafhankelijke vertegenwoordigers 2 . Er ontstond een
enigszins vlottende groep kamerleden die Thorbecke steunde. Onder het
eerste ministerie-Thorbecke (1849-1853) ging men spreken van de Thorbeckiaanse kamerclub en kort daarna over de constitutionele partij. Maar
reeds in deze periode bleek de partijvorming meer te berusten op persoonlijke sym- en antipathieën dan op beginselen 3 .
De katholieke kamerleden waren aanvankelijk na 1848 overwegend liberaal gezind en steunden Thorbecke (Papo-Thorbeckianen). Er waren
echter ook enkelen die meer de kerkelijke leiding in de politiek wilden
volgen, de zgn. ultra-montanen, tot wie men o.a. Van Nispen tot Sevenaer
en Luyben rekende 4 . Onder invloed van het pauselijk beleid - onder meer
de encycliek Quanta Cura en de Syllabus Errorum (1864) die een scherpe
veroordeling van het liberalisme inhielden - keerden de katholieken zich
geleidelijk af van de liberalen. Op 23 juli 1868 vaardigden de Nederlandse bisschoppen een mandement uit, waarin zij zich zeer beslist tegen het
niet-katholieke onderwijs uitspraken. Vanaf dat tijdstip groeide de verwijdering tussen liberalen en katholieken steeds sterker. De reactie van
de liberalen op de katholieke houding tegenover hen bleek in 1871, toen
zij de begrotingspost voor het gezantschap bij het Vaticaan verwierpen 5 .
Van de acht Papo-Thorbeckianen van 1860 was er in 1873 nog maar één
over. De liberalen waren niet meer afhankelijk van de Limburgse en
Noord-Brabantse kiezers. Zij wisten boven de rivieren hun basis te verbreden en slaagden er zelfs in de drie noordelijke provincies en NoordHolland geheel te domineren 6 .

1
2
3

4
5
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De Wet tot Regeling van het onderwijs bij de KMA (1869)
Het tweede ministerie-Thorbecke (1862-1866) onderscheidde zich van het
eerste door het totstandkomen van meer op de praktijk van alledag gerichte wetten. Men denke in deze aan de wetten betreffende de aanleg
van nieuwe waterwegen (Noordzeekanaal en Nieuwe Waterweg) en de regeling van het middelbaar onderwijs (1863). Thorbecke kon daarbij
meestal rekenen op de steun van de meeste zich liberaal noemende kamerleden, onder wie een aantal katholieke. Verder waren in de Tweede
Kamer vertegenwoordigd een kleine, nogal aristocratische, anti-revolutionaire groepering onder leiding van Groen van Prinsterer 7 ; het aantal
kamerleden van deze groepering bedroeg in de jaren zestig slechts vier à
vijf8.
Naast bovengenoemde politieke groeperingen was er een vrij grote
maar diffuse conservatieve groepering, die aanvankelijk bestond uit tegenstanders van de Grondwetsherziening van 1848, maar die zich na een
aantal jaren bij de nieuwe situatie had neergelegd en niet meer streefde
naar herstel van de oude toestand. Zij - de conservatieven - hadden geen
goed alternatief voor de liberale staat; het ontbrak hen aan een duidelijk
programma en een uitgesproken leider. Ten aanzien van de koloniale politiek lieten de conservatieven een eigen geluid horen. Zij verzetten zich
tegen de politiek van de liberale minister Fransen van de Putte, die het
cultuurstelsel versneld wilde afschaffen. De conservatieven wilden de organisch gegroeide maatschappij in Nederlands-Indië beschermen tegen
het binnendringen van het Westerse exploitatiesysteem en vonden Thorbecke aan hun zijde, die in het begin van 1866 bij een botsing in de Ministerraad met Fransen van de Putte in zijn eigen kabinet in de minderheid bleek en aftrad. Samen met Thorbecke en zeven andere liberalen
brachten de conservatieven in de Tweede Kamer het kortstondig kabinetFransen van de Putte ten val (mei 1866)9.
Het onderscheid tussen conservatief en liberaal was echter betrekkelijk. Het is de vraag of voor veel conservatieven het verschil tussen liberaal en conservatief ook toen niet vooral een kwestie was van persoonlijke sym- en antipathieën en van het verschil in tempo waarmee zij de liberale ideeën aanvaarden. De overgang tussen conservatieven en conservatief-liberalen was bovendien vloeiend, omdat een groot aantal conservatieven oorspronkelijk van conservatief-liberale huize was. Het onderscheid tussen liberaal en conservatief-liberaal was trouwens even onbestemd. Zodoende kon Thorbecke omstreeks 1860 slechts op iets minder
dan twintig trouwe medestanders in de Kamer rekenen; de andere liberale afgevaardigden gedroegen zich onafhankelijk. Een kwantificatie van de
partijverhoudingen in de Tweede Kamer in deze periode is dan ook niet
7
8
9

G. Taal, Liberalen en Radicalen in Nederland 1872-1901, Den Haag 19Θ0 (disser
tatie), p. 8 (hierna: Taal).
Tamse, p. 412.
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met grote nauwkeurigheid te maken. In de Kamer dreven de liberale hervormingsplannen de achttien conservatieven en de twintig conservatiefliberalen, die er in 1860 waren, bijeen. Na de verkiezingen van 1866 bedroeg hun aantal ongeveer 34. Het liep in de jaren 1868 en 1871 terug tot
30 respectievelijk 19 10 .
De val van het kabinet-Fransen van de Putte betekende een ernstige
breuk in de liberale meerderheid, waardoor de koning een kabinet van
conservatieven en anti-revolutionairen kon benoemen, dat spoedig onder
leiding kwam van graaf Van Zuylen van Nijevelt. Het kabinet had de
steun van de koning, maar had weinig succes bij de kiezers, zodat het
tenslotte in 1868 aftrad. De door de koloniale kwestie uiteengedreven delen van de liberale stroming kwamen weer bij elkaar zodat in de jaren
1868-1874 opnieuw liberale kabinetten konden optreden 11 .
Ondanks de sinds 1866 optredende verdeeldheid in de liberale partij
nam het totaal aantal liberale kamerleden geleidelijk toe van 34 op de 72
zetels in 1860 tot 42 in 1871, toen de Tweede Kamer 80 kamerzetels telde. Tijdens het conservatieve kabinet (1866-1868) vielen de Uberalen tijdelijk terug tot 30 van de 75 toen te verdelen kamerzetels.
De groei van de liberale partij was te danken aan maatschappelijke en
politieke ontwikkelingen. Vanaf ongeveer 1866 trachtten - in overeenstemming met de geest van de vrijzinnige kleine burgerij - de liberale politici het aantal openbare lagere en middelbare scholen te vergroten en
hun peil te verhogen. Tevens streefden zij naar vermindering van schoolgeld en de opheffing van de sterke nadruk op de sociale verschillen in het
onderricht. Zij zagen in goede scholing een uitstekend middel tot sociale
stijging en vonden voor hun onderwij saspiraties in ruime mate gehoor bij
de liberale achterban. Juist in liberale kring gold onderwijs als de motor
van intellectuele, morele, sociale en materiële vooruitgang 12 . Wij zagen
reeds dat de liberaal Thorbecke de grote man was achter de wet op het
middelbaar onderwijs; wij zullen zien dat de liberalen krachtige bevorderaars wilden zijn van de wettelijke regeling van het militair onderwijs
geënt op het middelbaar onderwijs, dat door hun grote voorman in 1863
wettelijk gestalte had gekregen.

10
11
12
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De Wet tot Regeling van het onderwijs bij de KMA (1869)

Par. 1: Thorbecke en de KMA
a. Vragen en

interpellaties

In het vorige hoofdstuk zagen wij dat de Staatscommissie tot herziening
van de grondslagen der Koninklijke Militaire Akademie, door de minister
van Oorlog, Van den Bosch, op 29 december 1866 ingesteld, reeds op 30
januari 1867 aan hem verslag had uitgebracht. De niet door de Staats
commissie gehoorde adviserende leden gaven hun afwijkende adviezen,
na door de minister daartoe te zijn uitgenodigd, enkele weken later (eind
februari/begin maart 1867).
Tijdens de behandeling van de begroting van het Departement van
Oorlog voor het j a a r 1867 merkte 25 maart van dat jaar het conservatiefliberale Tweede-Kamerlid jhr. C.M. Storm van 's-Gravesande 1 3 , oud-genieofficier en opgeleid aan de KMA, op, dat hij het "volstrekt noodzake
lijk" vond dat alle stukken betrekking hebbend op de reorganisatie van
de KMA gedrukt zouden worden:
"Ik zoude het zeer verkeerd vinden, dat alleen het rapport van de commissie werd ge
drukt, zonder dat van de adviserende leden ( ) Het is toch opmerkelijk dat de com
missie die drie leden niet heeft gehoord, niettegenstaande zij toch tot de adviserende
leden der commissie waren benoemd"14.
Uit het bovenstaande zou kunnen worden vermoed dat dit kamerlid
vreesde dat de afwijkende mening van de adviserende leden niet voldoen
de bekendheid zou verkrijgen bij de overige kamerleden en het publiek.
Bij diezelfde gelegenheid vond het liberale kamerlid Beyma thoe
Kingma 1 5 dat het KMA- onderwijs "van een geheel bijzonderen aard" was
en dat het meer overeenkomst vertoonde met het hoger dan met het mid
delbaar onderwijs 1 6 .
Het prominente liberale Kamerlid Fransen van de P u t t e 1 7 vroeg tij
dens deze vergadering de minister het militair onderwijs bij wet te rege
len. De minister verklaarde daarop dat hij tegen een regeling van dat on
derwijs per wet was en meende, dat, wanneer dit onderwijs onder militair
toezicht bleef, de kwaliteit ervan gewaarborgd zou blijven 1 8 . Hij beriep
zich hierbij op het liberale kamerlid Van Eek 1 9 , die tijdens de behande
ling van de wet op het middelbaar onderwijs had betoogd dat het militair
onderwijs zijn wettelijke regeling moest vinden bij het middelbaar on13 Zie biogram
14 Hand 1866-1867, ρ 556
15 Zie biogram
16 Hand 1866-1867, ρ 556
17 Zie biogram
18 Hand 1866-1867, ρ 555
19 Zie biogram
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derwijs. Deze behandeling had in 1863 plaatsgevonden, waarbij Van Eek
een amendement had ingediend waarbij het middelbaar onderwijs bij de
krijgsmacht alsnog in een aparte wettelijke regeling diende te worden
ondergebracht. Helaas voor Van Eek was zijn amendement met 48 tegen
11 stemmen verworpen, zodat het militair onderwijs formeel niet onder
het middelbaar onderwijs viel (het was dus het Kamerlid Van Eek die als
eerste een wettelijke regeling van het militair onderwijs had bepleit en
niet de Arnhemsche Courant die zich daar later op liet voorstaan). Daarom meende de minister het Kamerlid Fransen van de Putte onder ogen te
moeten brengen dat "het oogenblik voor eene wettelijke regeling van het
militair onderwijs thans voorbij is" 20 . Fransen van de Putte riposteerde
door te stellen dat ingevolge artikel 194 van de Grondwet het openbaar
onderwijs, dus ook het militaire, bij de wet moest worden geregeld en dat
artikel 11 van de wet op het middelbaar onderwijs weliswaar luidde:
"Deze wet is niet toepasselijk op inrigtingen van onderwijs der zee- en
landmagt, noch op de onderwijzers, bij die inrigtingen aangesteld", maar
dat dit volstrekt niet een wettelijke regeling van het militair onderwijs
uitsloot. Fransen van de Putte meende bovendien dat zijn collega Van
Eek niet had bedoeld het militair onderwijs, nu dat niet in de wet op het
middelbaar onderwijs was opgenomen, uit te sluiten van een wettelijke
regeling 21 . Van Eek viel dan ook Fransen van de Putte bij en wees de minister op de tekst van artikel 11 van bovengenoemde wet waarin weliswaar stond dat deze wet niet van toepassing was op het militair onderwijs, maar dat het uiteraard mogelijk zou zijn het middelbaar onderwijs
"bij meerdere wetten te regelen" 22 . Tenslotte vroeg het Kamerlid J.K.H,
de Roo van Alderwerelt 23 , militair specialist van de liberale stroming in
de Kamer en opgeleid aan de KMA, de minister de ouders van de aspirant-cadetten mee te delen, wanneer er cadetten tot de Academie zouden
worden toegelaten. Het was al min of meer bekend dat in verband met de
aanstaande reorganisatie de cursusduur drie jaar zou gaan bedragen. De
bewindsman antwoordde dat hij een en ander via de Staatscourant zou
laten meedelen. Dat deze mededeling nog niet had plaatsgevonden, verklaarde hij uit het verschil in opvatting tussen de gewone- en de adviserende leden van de commissie. De eersten wilden toelating op 17-jarige
leeftijd; de laatsten op 16-jarige. Hijzelf voelde het meest voor toelating
op 16-jarige leeftijd met een driejarige cursus 24 . Niet verwonderlijk voor
een bewindsman, die, zelf oud- generaal, deel uitmaakte van een conservatief kabinet.
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De Wet tot Regeling van het onderwijs bij de KMA (1869)
Zoals hierboven al is vermeld, was op 10 mei 1867 een bericht in de
Staatscourant opgenomen afkomstig van de minister van Oorlog. Het betrof de enigszins verzwaarde eisen voor het toelatingsexamen voor de
KMA 25 . Dit bericht was voor de vele voorstanders van de vijfjarige HBS
als toelatingseis voor de KMA een grote teleurstelling; wij zagen reeds in
het vorige hoofdstuk dat velen hun teleurstelling uitten in kranten en
brochures; maar voorshands had de legerleiding dan toch maar een eerste stap gezet op de weg naar een toelatingsexamen dat qua zwaarte
overeenkwam met het eindexamen van de vijfjarige HBS.
Aangezien de rapporten van de staatscommissie van december 1866 en
de rapporten van de adviserende leden van die commissie nog steeds niet
openbaar waren gemaakt, had Thorbecke om een interpellatie van de
minister van Oorlog gevraagd. Die was hem toegestaan en op 13 juni
1867 vond deze in de Tweede Kamer plaats. In de interpellatie vroeg
Thorbecke Van den Bosch openbaarmaking van de rapporten van de
Staatscommissie en de adviserende leden. Na hulde te hebben gebracht
aan het plichtsbesef en de deskundigheid van alle rapporteurs en na te
hebben geconstateerd dat de KMA in de publieke belangstelling leefde,
kwam hij tot de kern:
"Waarom nu de adviesen, ter voorbereiding der reorganisatie ingewonnen, niet openbaar gemaakt? En als lid der Kamer en als Minister was ik een streng vriend, een
vriend met kritiek, van openbaarmaking van rapporten bij de Regering binnengekomen. Zoo ging ik dan ook deze stukken na, mij zelven telkens de vraag herhalende: is
er reden om niet te laten drukken? Had ik eenige reden gevonden, ik zou de vraag niet
doen die ik zoo even deed. Ik vind niet alleen geen enkele reden tot onthouding, maar
publiciteit alleszins raadzaam, (...) geheimhouding ware nadeelig en voor het Gouvernement en voor de zaak"2e.

De reorganisatie van een zo belangrijke instelling diende zijns inziens
niet achter een "administratief of bureaugordijn" plaats te vinden; hij
verwachtte dit niet van een minister die "wij in meer dan een opzigt als
vriend van de publiciteit hebben leeren kennen op een terrein, waar geheimhouding tot dusverre meer regel dan exceptie was" 27 .
Thorbeckes visie op de KMA bleek uit zijn opmerking tijdens deze interpellatie waarbij hij dit instituut bestempelde als:
"Eene instelling bestemd, niet om een soort van krijgsmachines te vormen, maar ons
officieren, aanvoerders te schenken, die door intellectueel gehalte en hooge ontwikkeling weten te vergoeden hetgeen ons land aan materiële magt te kort komt; in staat om
op hun gebied te bewijzen, dat een klein land, in inspanning en vooruitgang relatief
grooter kan zijn dan een groóte Staaft.
25
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Ibid., p. 1132.

243

Hoofdstuk V

Mr. J.R. Thorbecke, 1798-1872

Thorbeckes interpellatie had succes: Van den Bosch zegde hem toe de
openbaarmaking van de rapporten te bevorderen. Alleen de tijd nodig om
de toestemming van de adviserende leden te verkrijgen tot publicatie van
hun rapporten, kon, zo meende de minister, de zaak enigszins vertragen 29 .
Uit het bovenstaande citaat bleek hoezeer Thorbecke een voorstander
was van intellectuele vorming van de aanstaande beroepsofficier; zijn opvatting was dezelfde als die van de Staatscommissie van 1867, die sterk
de invloed van haar voorzitter Delprat, en van, naar eigen zeggen 30 ,
Booms had ondergaan. Hij vond dat de discussie over de reorganisatie
van de KMA in alle openheid diende te geschieden. Zijn "spreekbuis", de
29
30
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De Wet tot Regeling van het onderwijs bij de KMA (1869)
Arnhemsche Courant, had daaraan, vanaf half december 1866, duchtig
deelgenomen. Nog in het begin van juni 1867, dus vlak voor Thorbeckes
interpellatie, had zij in een drietal hoofdredactionele artikelen gepleit
voor een reorganisatie van de KMA, die haar tot "eene werkelijke wetenschappelijke instelling" zou maken. De Arnhemsche Courant - het is
reeds in het vorige hoofdstuk vermeld - had toen de handelwijze van de
minister ten aanzien van de toelatingseisen voor de KMA toegeschreven
aan de conservatieve mentaliteit die bij het Departement van Oorlog zou
heersen: "Deze geest is er een van vasthouden aan zeer veel dat verouderd is". De minister werd het verwijt gemaakt dat hij zich "met geen
punt van het verslag (van de reorganisatiecommissie) heeft (...) verenigd.
De commissie wordt als het ware weder terzijde gezet en de oude sleur
gevolgd"31.

b. Thorbecke en de Nederlandse

defensie

Naar aanleiding van Thorbeckes omschrijving van de KMA is de vraag
gewettigd of Thorbecke een uitgesproken mening of visie had ten aanzien
van de Nederlandse defensie.
In zijn artikel: Mr. J.R. Thorbecke als verzorger van 's lands weerbaarheid, gedagtekend april/mei 1914 en datzelfde j a a r gepubliceerd in
het tijdschrift Onze Eeuw, kwam mr. Benschop 32 tot de conclusie dat
Thorbecke weliswaar in vele opzichten een groot staatsman was geweest,
maar dat hij ten aanzien van het defensievraagstuk niet boven de middelmaat uitstak en dat zijn visie en beleid op dit gebied veeleer als zwak
en kortzichtig dienden te worden gekenschetst 33 . Hij onderbouwde zijn
conclusie door te verwijzen naar hetgeen tijdgenoten en leerlingen van
Thorbecke daarover opmerkten. Zo wees mr. W.C.D. Olivier 34 in zijn Herinneringen aan Thorbecke35 op het feit dat Thorbecke, hoewel hij "nooit
(...) een anti- militair man" was geweest, op het gebied van defensie
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AC, 6 juni 1867.
W.J.M. Benschop, Mr. J.R. Thorbecke als verzorger van 's lands weerbaarheid; in:
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strenge zuinigheid nastreefde. Hij bestreed derhalve meestal de oorlogsbegrotingen niet zozeer omdat ze te hoog waren, maar veeleer omdat hij
de uitgangspunten waarop die begrotingen rustten niet samenhangend
vond. Thorbecke was van mening dat de Nederlandse defensie bij wet
diende te worden geregeld en niet via Koninklijke en ministeriële besluiten. Tevens zou door een wettelijke regeling van de defensie worden voorkomen dat de Tweede Kamer via amendementen op die begrotingen ingreep in de defensie-organisatie.
Mr. J.Th. Buys 3 6 , een van Thorbeckes bekendste leerlingen, wees in
zijn standaardwerk De Grondwet37 op het feit dat Thorbecke geheel doordrongen was van de anti-militaire gezindheid van de commissies van
1814 en 1815 die de nieuwe grondwetten uit die jaren hadden voorbereid
en dat Thorbecke, de schrijver van de Aanteekening op de grondwet, aan
het begin van zijn politieke loopbaan wel degelijk "anti-militair" was.
De term "anti-militair" heeft in de loop van de negentiende en twintigste eeuw verschillende betekenissen gekregen en wij kunnen ons de
vraag stellen welke betekenis aan die term moet worden toegekend in de
periode dat Thorbecke politiek actief was, de periode 1839 tot 1872.
Bevaart verstaat in zijn dissertatie 38 onder de term "anti-militarisme"
zoals die in de jaren zestig van de negentiende eeuw werd gebruikt het
zich keren tegen het militarisme. De laatste term hield in een streven de
maatschappij, de samenleving geheel te laten beheersen door het leger en
door militaire maatregelen. Dit militarisme werd in Nederland, vooral
door de liberalen, ontwaard in de Pruisische staat die dit militarisme inbracht in het nieuwe keizerrijk van 1870/1871. Het anti-militarisme, zoals door Bevaart gedefinieerd, keerde zich echter niet tegen het leger als
zodanig, als functionele instelling.
Thorbecke heeft - volgens Bevaart - met zijn optreden niet alleen reactionairen en militaristen in Nederland de wind uit de zeilen willen nemen, maar ook de anti-militaristische radicale liberalen die neigden naar
het pacifisme, een stroming die door Thorbecke en zijn volgelingen wegens het utopisch karakter ervan werd afgewezen. De pacifistische radicaal-liberalen die tegen het einde van de jaren zestig opkwamen, voelden
immers weinig voor versterking van de Nederlandse defensie. De Thorbeckianen daarentegen, hoewel anti-militaristisch in de hierboven omschreven betekenis, wilden die versterking wel.
Omdat het militarisme onder Pruisische invloed een sterke impuls had
gekregen - ook in Nederland vond men in de bepaalde militaire en conservatief/reactionaire kringen sympathisanten voor deze stroming - ont36
37
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stond een polarisatie tussen militaristen en anti-militaristen. De laatsten
waren vooral bij de liberalen te vinden. Toen Booms, zoals wij hierna zullen zien, beweerde dat met Thorbecke de anti-militaire partij, in casu de
liberalen, aan de macht kwam, had hij gelijk mits men de definitie, zoals
door Bevaart gegeven, hanteert 3 9 .
Men kan bovendien de vraag stellen of Thorbeckes "anti-militarisme"
niet mede was ingegeven door zijn beduchtheid voor het "koninklijk monopolie" dat Willem III claimde ten aanzien van defensie-aangelegenheden, vooral waar het benoemingen van personeel betrof40. Willem III bepaalde uiteindelijk zelf wie minister van Oorlog mocht worden en wie
niet. Thorbecke zag als formateur van zijn kabinetten nauwelijks kans
zijn min of meer liberale kandidaten voor dat departement benoemd te
krijgen. Bovendien, zoals wij hieronder zullen zien, had Thorbecke niet
altijd een gelukkige hand bij de keuze van zijn ministers van Oorlog, voor
zover hij daarin door de koning werd vrijgelaten. Naast zijn relatieve onbekendheid met de defensie-problematiek speelde ook een rol dat Thorbecke niet uitblonk in mensenkennis; "hij was dikwijls ongelukkig - om
niet te zeggen onhandig - in de keuze der personen met welke hij ging zitten. Vooral in zijn eerste ministerie was dit gemis aan kennis der karakters zeer voelbaar en in zijne twee volgende ministeriën was dezelfde fout
op te merken" 41 .
Is Thorbecke op zijn a- of anti-militaire houding teruggekomen? Men zou
kunnen stellen dat hij, gezien de internationale ontwikkelingen in de jaren 1864-1871, wel gedwongen was meer rekening te houden met het militaire vraagstuk. In zijn derde kabinet, het kabinet "met het geweer op
schouder" 42 , zouden dan ook de defensie van het land en de wettelijke regeling daarvan een centrale plaats gaan innemen. Zijn streven naar de
uiterste zuinigheid bij uitgaven voor defensie gaf hij toen, onder invloed
van de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 en de gebrekkige mobilisatie
van het Nederlandse leger tijdens deze oorlog, op. Zo verklaarde hij op 26
april 1871 in de Tweede Kamer:
"Niet nu eerst, straks na 1866 oordeelde ik het mijn plicht te verklaren dat ik steeds
een voorstander van krachtige defensie, schoon niet van hooge oorlogsuitgaven, thans
op dit punt van andere gedachten was en meende dat wij daaraan meer dan tot
dusver moesten besteden"1®.
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Een late "bekering" van Thorbecke die in december 1854 in de Tweede
Kamer nog had verklaard: "uitgaven voor oorlog zijn hier te lande, zoo
men let op dat groóte deel der natie dat buiten de Kamer is, niet in de
gunst" 4 4 . Thorbecke had de impopulariteit van de oorlogsuitgaven o.a.
toegeschreven aan de verschillende plannen en opvattingen ten aanzien
van de defensie die door diverse militaire experts waren uitgedragen en
die hadden geleid tot verschillende begrotingen. Als gevolg hiervan zou
de gewone burger het zicht op de uitgaven kwijtgeraakt zijn, hetgeen met
zich mee zou brengen dat die burger eiste dat de overheid bij de kosten
verbonden aan die plannen rekening diende te houden met de financiële
en personele middelen die het land ter beschikking kon stellen. "Vandaar" aldus Thorbecke, "de meening - en ik geloof dat die meening hier te
lande nogal vasten wortel heeft geschoten - bij oorlog geen inspanning te
ontzien, maar in vrede zoo min mogelijk aan "oorlog" ten koste te leggen" 45 . Dat Thorbecke voor zijn "bekering" verwees naar het jaar 1866
lag voor de hand. Immers nadat in 1864 Denemarken door een PruisischOostenrijkse legermacht was verslagen, bleek in 1866 dat Pruisen kans
had gezien Oostenrijk te verslaan. Daarbij dient men bovendien te bedenken dat Nederland door de provincie Limburg als hertogdom en door
de positie van Luxemburg gekoppeld was aan de Duitse Bond die in 1866
de zijde van Oostenrijk had gekozen. Kortom, Nederland bleek in een gevarenzone te liggen. Echter al vóór 1866 was bij Thorbecke enige kentering ten aanzien van zijn opvattingen over defensie-inspanningen te bespeuren. In het begin van de jaren zestig had hij voorzichtig gepleit voor
"volksonderwijs in gymnastiek als grondslag voor persoonlijke weerbaarheid, waarop dan een volksbewapening zou kunnen berusten, die, naast
sterke verdedigingswerken, zoals forten en stellingen en een klein leger
onze onafhankelijkheid zouden moeten verzekeren". Hij verwees hierbij
naar het voorbeeld van Zwitserland 46 . Blijkbaar had Thorbecke de geschriften van zijn liberale geestverwanten Knoop en Stieltjes, die beiden
als militaire specialisten in de Tweede Kamer zouden gaan optreden en
deze denkbeelden propageerden, goed bestudeerd.
Als gevolg van zijn relatieve onbekendheid met de problematiek van 's
lands defensie had Thorbecke, zoals hiervoor vermeld, niet altijd een gelukkige hand bij de keuze van zijn ministers van Oorlog en Marine. In
zijn eerste kabinet (1849-1853) nam hij de generaal-majoor Van Spengler
op als minister van Oorlog. Van Spengler die door het in 1850 opgerichte
Comité van Defensie was gedwongen tot verbeteringen die geld kostten,
moest het in de Tweede Kamer ontgelden omdat hij niet genoeg zou bezuinigen. Nadat de van het vorige kabinet overgenomen minister van
44
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Marine, vice-admiraal Lucas, na verwerping van diens begroting tussentijds was afgetreden, werd Van Spengler ad interim minister van dat departement. In deze interimperiode kreeg hij het aan de stok met het officierscorps van de marine, omdat bij wijze van bezuinigingsmaatregel was
besloten de opleiding van de adelborsten, de toekomstige marineofficieren, samen te voegen met die van de cadetten aan de KMA te Breda ("de
marine op de heide").
Nadat Spengler in 1852 ontslag had genomen, werd hij opgevolgd door
Forstner van Dambenoy die, als vertrouwensman van Willem III, duidelijk tot een andere partij dan die van Thorbecke bleek te behoren. Thorbecke had Forstner op aandringen van de koning aangezocht, maar ook
omdat Forstner een brochure het licht had doen zien, waarin hij zich als
tegenstander van "schadelijke vestingen" had kenbaar gemaakt. Thorbecke had met de keuze van Forstner op bezuinigingen bij "Oorlog" gehoopt 47 .
Ook bij de formatie van zijn tweede kabinet (1862-1866) deed Thorbecke weer een ongelukkige keuze, toen hij de kolonel Blanken voordroeg
voor benoeming tot minister van Oorlog. Blanken bleek op diverse punten
er heel andere opvattingen op na te houden dan men van een minister in
het liberale kabinet Thorbecke mocht verwachten. Zo verbood Blanken
zijn officieren het publiceren van artikelen in dagbladen, tijdschriften,
etc. Ook werd de, o.a. naar aanleiding van de Deense oorlog van 1864, in
1865 opgerichte Vereeniging ter beoefening van de Krijgswetenschap, die
zich tot doel stelde het vraagstuk van de Nederlandse defensie onder de
aandacht van een groter publiek te brengen, door Blanken zo sterk tegengewerkt dat verscheidene bestuursleden zich genoodzaakt zagen af te
treden omwille van hun carrière.
De begrotingen van Blanken ondervonden bestrijding door de Thorbeckianen in de Tweede Kamer, maar Thorbeckes politieke tegenstanders steunden die begrotingen. Het is daarom niet verwonderlijk dat na
het vertrek van Thorbecke in januari 1866 Blanken als minister van Oorlog aanbleef48.
In het door Thorbecke geformeerde kabinet-Van Bosse-Fock (18681871) was generaal Van Mulken, lid van de Raad van State en oud-lid
van de Tweede Kamer, minister van Oorlog geworden. Van zijn veelbelovende plannen op het gebied van defensie kwam nagenoeg niets terecht.
Van Mulken bleek geen hervormer. Het liberale kamerlid Stieltjes, een
van de militaire specialisten van de liberale partij, beweerde zelfs dat
Van Mulken met zijn opvattingen dertig à veertig jaren achterliep 49 . In
de herfst van 1870 was de kritiek van de Tweede Kamer op Van Mulken
naar aanleiding van de gebrekkig verlopen mobilisatie en demobilisatie
47
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in de zomer van dat jaar zo sterk dat Van Mulken zich genoodzaakt zag
de koning zijn ontslag aan te bieden 50 .
Bij de formatie van zijn derde kabinet (1871-1872) had Thorbecke er
bij kolonel Booms 51 sterk op aangedrongen als minister van Oorlog zitting te nemen in zijn, wat later zou blijken, laatste kabinet. Hij had
Booms al in 1868 gepolst voor een ministerschap in het door hem te formeren kabinet, maar Booms had dat toen afgewezen omdat Thorbecke
niet op zijn voorwaarden, o.a. afschaffing van de plaatsvervanging, wilde
ingaan. Nadat Booms begin januari 1871 na sterke aarzelingen en door
Thorbecke min of meer geprest, toestemde, bleek al zeer spoedig dat de
politieke steun, die Thorbecke Booms had beloofd, uitbleef. Aangezien
Booms' gezondheid in die periode zwak was - hij leed aan koortsaanvallen
- verzocht hij de koning om ontslag, dat hem reeds binnen een maand
met ingang van 28 januari 1871 werd verleend 52 . Zijn opvolgers, de kolonels A. Engelvaart 5 3 en F.A.T. Delprat 5 4 , zagen ook geen kans om een
wettelijke regeling van de defensie-organisatie tot stand te brengen en zo
bleef het derde kabinet-Thorbecke steken in goede voornemens.
De negatieve conclusie die Benschop had getrokken ten aanzien van
Thorbeckes bemoeienissen met de Nederlandse defensie vindt men ook in
de door Booms in 1882 geschreven Herinneringen uit mijne levensgeschiedenis in de lijst van hun tijd. Daarin beschreef hij zijn ervaringen met
Thorbecke, die hem eerst tevergeefs, maar in 1871 met meer succes had
gevraagd toe te treden tot zijn door hem geformeerde kabinetten. Booms
karakteriseerde Thorbeckes bemoeienis met de Nederlandse defensie als
volgt:
"Ik meen in deze "Herinneringen" te hebben aangetoond dat hij de militaire kwestie
nooit naar eisch heeft begrepen en voorgestaan, en dat ze tenslotte voor hem meer middel dan doel was. Aan eene goede oplossing van die quaestie legde verder de grondwet
van '48, grootendeels zijn werk, beletselen in de weg"5^.

In een particuliere brief aan zijn vriend en medestrijder voor een adequate defensie-inspanning, vooral gebaseerd op volksweerbaarheid en algemene dienstplicht, J.T.T.C. van Dam van Isselt 56 , liet Booms zich op 16
juli 1881 zo mogelijk nog negatiever uit over het onbegrip en de onverschilligheid waarmee Thorbecke 's lands defensie zou hebben bejegend:
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"Terugkomende op een punt uit uw laatsten brief, waar gij spreekt over Thorbecke en
Nepveu, moet ik U als mijne persoonlijke zienswijze mededeelen, dat Thorbecke evenmin oog heeft gehad voor de behoeften en de stelling van het krijgswezen in de moderne maatschappij. Dat blijkt uit zijne vroegere geschriften (...); in 1868 nog, toen hij mij
liet aanzoeken voor de portefeuille van Oorlog, weigerde hij om mede te werken tot
afschaffing van de plaatsvervanging (...) eindelijk heb ik mijne persoonlijke ervaring
van '71 (...). Doch dit staat bij mij vast, dat, indien Thorbecke begrepen had, wat het
leger heden ten dage zijn moet, al de thans hangende quaestiën reeds in '48 door de
grondwet in beginsel zouden zijn uitgemaakt"^.

Dat Thorbecke als exponent van de liberale partij - die onder haar aanhangers nogal wat pacifistisch georiënteerden en anti-militaristen 58 telde
- als pleitbezorger voor de Nederlandse defensie-inspanningen voor
Booms volledig had afgedaan, bleek uit een tweede brief over dit onderwerp aan zijn vriend Van Dam van Isselt, gedateerd 1 juli 1890:
"Onder anderen heb ik duidelijker doen uitkomen den anti-militairen zin van de z.g.
liberale partij die met Thorbecke op het kussen kwam, Thorbecke zelf; ik heb mij daarvan kunnen overtuigen, had geen oog op en geen hart voor ons krijgswezen; hij was
daarvoor volmaakt onverschillig; wel nam hij in '71 den schijn aan van de militaire
quaestie op den voorgrond te willen brengen, maar uit de stukken en de feiten zou ik
zonneklaar kunnen aantoonen dat dit niet meer dan schijn was, een plastron om de
aandacht bezig te houden en af te leiden van andere zaken, en dat hij de hervorming
van ons krijgswezen niet verlangde"59.

Ten aanzien van de Nederlandse defensie liep Thorbecke in de pas met
zijn liberale tijdgenoten in het buitenland. Evenals hun geestverwanten
in Pruisen stonden de Nederlandse liberalen nogal kritisch tegenover een
sterke defensie-inspanning die zij wellicht ervoeren als een activiteit die
door de vorst - in casu Willem III - werd geclaimd als een koninklijk
prerogatief. Een defensie-inspanning die onder sterke parlementaire controle stond en in een wettelijk kader was verankerd, werd pas mogelijk
nadat het parlement definitief het overwicht kreeg over de regering; een
proces dat pas werd gerealiseerd na dejaren 1866-1868.

Par. 2: Het wetsontwerp tot regeling van het hoger onderwijs (1868), een doodgeboren kindje
De minister van Binnenlandse Zaken, J. Heemskerk Azn. 60 , tevens leider
van de conservatieven, bood de Tweede Kamer op 25 februari 1868 een
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"ontwerp van wet tot regeling van het hooger onderwijs 61 " aan, voorzien
van de daarbij behorende memorie van toelichting 62 . Het wetsontwerp
voorzag in een wettelijke regeling van het hoger onderwijs, zoals door artikel 194 van de Grondwet van 1848 geeist: "... De inrigting van het openbaar onderwijs wordt (...) door de wet geregeld". Het bevatte een zestal titels, die samen een 222-tal artikelen bevatten. Titel I, Algemene bepalingen, omschreef het hoger onderwijs als volgt: "Hooger onderwijs omvat de
vorming en voorbereiding tot zelfstandige beoefening der wetenschappen
en tot het bekleden van maatschappelijke betrekkingen, waarvoor eene
wetenschappelijke opleiding vereischt wordt", (artikel 1). Titel II regelde
het openbaar burgerlijk hoger onderwijs, dat zou worden gegeven aan o.a.
pro-gymnasia en gymnasia en aan de drie hogescholen: Leiden, Utrecht
en Groningen. In titel III kwam het kerkelijk en bijzonder hoger onderwijs aan bod. Het toezicht op de hierboven genoemde vormen van hoger
onderwijs vond zijn regeling in titel IV. Titel V behandelde het openbaar
militair hoger onderwijs gegeven aan het Koninklijk Instituut voor de
Marine (Den Helder); de Koninklijke Militaire Academie (Breda) en aan
de Rijkskweekschool voor militaire geneeskundigen (Utrecht) 63 .
In de memorie van toelichting kwam het conservatieve karakter van
het ontwerp duidelijk tot uiting; de beginselen waarop het berustte, waren als volgt geformuleerd:
"Behoud, waar het kan, van de bestaande, door de ondervinding deugdelijk bevonden
verordeningen, verbetering van het gebrekkige, aanvulling der leemten
Regeling bij deze wet van het gymnasiaal en akademisch onderwijs, van het onderwijs
van rijkswege gegeven of vereischt tot opleiding van officieren bij de zee- en landmagt
en van de militaire geneeskundigen, eerbiediging der vrijheid van het bijzonder en
kerkelijk onderwijs"***

Ten aanzien van het militair hoger onderwijs huldigde de minister het
beginsel van: "Behoud in hoofdzaak der bestaande grondslagen" 65 . Al met
al een "behoudend" woordgebruik!
Wel is opmerkelijk dat een conservatief kabinet kans zag om in het
wetsontwerp ook "het openbaar militair hoger onderwijs" op te nemen.
Een wettelijke regeling van defensie-aangelegenheden was juist datgene
waar liberalen, de politieke tegenstanders van de conservatieven, naar
streefden. Dit streven hing samen met het onder parlementaire controle
willen brengen van defensie-aangelegenheden en die burgelijk-parlementaire inmenging was in de ogen van Willem III en de officieren een gru61
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wel. Zij verzetten zich er met hand en tand tegen 66 . De koning zag de defensie-aangelegenheden als zijn persoonlijk domein, waarop zelfs het kabinet niets of weinig te zoeken had 67 .

Mr. J. Heemskerk Azn., 1818-1897
In zijn toelichting op het militair hoger onderwijs verwees de minister
naar de discussies die hadden plaatsgevonden bij de parlementaire behandeling van de wetten op het lager en middelbaar onderwijs. Die discussies gingen toen over de vraag of het militair onderwijs bij dat lager of
middelbaar onderwijs moest horen. Het militair onderwijs zag men toen
als van "exceptionele aard" en men had zich tijdens die discussies afgevraagd of door de uitzonderlijke aard van dit onderwijs artikel 194 van de
Grondwet wel van toepassing was. Minister Heemskerk meende nu dan
ook in zijn memorie te moeten opmerken:
"Wat hier echter van zij, naar inzien der Regering is het niet te ontkennen, dat althans
een deel der inrigtingen, waar thans militair onderwijs wordt gegeven, als tot het
hooger onderwijs behoorende is aan te merken en wel met name de scholen tot oplei-
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ding tot officieren bij de zee· en landmagt en van militaire geneeskundigen (...) de
vakken die onderwezen worden aan het Koninklijk Instituut voor de Marine, aan de
Koninklijke Militaire Akademie en aan de Kweekschool voor Militaire Geneeskundigen, thans respectievelijk gevestigd te Willemsoord, Breda en Utrecht, de aard, omvang en wijze der studiën, de wetenschappelijke rigting daaraan gegeven, het gehalte
van het onderwijzend personeel, de leeftijd der kweekelingen, dat alles draagt naar
inzien der Regering, althans in de meeste opzigten, het kenmerk van hooger onderwijs
en het aan die scholen gegeven onderrigt beantwoordt dan ook geheel aan de tweeledige definitie bij art. 1 van dit wetsontwerp aan hooper onderwijs geßeven"^^.

Het ontwerp was echter geen lang leven beschoren. Een wisseling van de
regeringsmacht op 4 juni 1868, waarbij het conservatieve ministerie-Van
Zuylen-Heemskerk werd vervangen door het liberale ministerie-Van
Bosse-Fock, had tot gevolg dat de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, mr. C. Fock 69 , al op 11 juni het conservatief geïnspireerde ontwerp
introk. Het ontwerp van 1868 heeft voor het militair onderwijs betekend,
dat voor het eerst een poging werd gedaan dit onderwijs gelijk te stellen
met hoger casu quo universitair onderwijs. De wet op het hoger onderwijs, tot stand gekomen in 1876, liet echter het militaire onderwijs buiten
deze regeling. Thans, 1997, is dit onderwijs nog altijd niet zodanig geregeld, dat het wettelijk gelijkgesteld is met universitair onderwijs. Illustratief in dit verband was het bericht in het NRC Handelsblad van 17
april 1993 inhoudende dat het kabinet 16 april d.a.v. had besloten de
KMA en het KIM definitief geen universitaire status te verlenen. Hiermee kwam volgens het bericht een einde aan de jarenlange discussies
over de wetenschappelijke aspiraties van beide hoge militaire opleidingen. De staatssecretaris van defensie, Van Voorst tot Voorst, had in juni
1991 al laten weten het wetsvoorstel "Wetenschappelijk Onderwijs voor
de Krijgsmacht" niet verder te willen behandelen 70 .

Par. 3: Het wetsontwerp tot regeling van het onderwijs
bij de Koninklijke Militaire Akademie
a. Indiening

en memorie van

toelichting

Het wetsontwerp tot regeling van het onderwijs bij de KMA was met de
memorie van toelichting op 13 april 1869 bij de Tweede Kamer ingediend.
Dat ontwerp was na de memorie van antwoord van 23 juni 1869 opnieuw
in gewijzigde vorm aangeboden (28 juni 1869) en droeg de handtekening
van J.J. van Mulken 71 , minister van Oorlog in het kabinet- Van Bosse-
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Fock. Van Mulken had vóór zijn benoeming tot minister al een carrière
als beroepsofficier en Tweede-Kamerlid achter zich. Als kapitein der infanterie was hij in de periode 1836-1842 verbonden aan de KMA en in
1862 zag hij zich gekozen tot lid van de Tweede Kamer.
_^^^^^__
De kern van het wetsontwerp, dat een
negentiental artikelen omvatte, bestond
uit drie artikelen. Artikel 3 stelde de
cursusduur op twee jaar; artikel 5 bepaalde de leeftijd van toelating: 17-20
jaar, en artikel 6 eiste een toelatingsexamen dat ongeveer overeenkwam met
het eindexamen vijfjarige HBS. Ook bepaalde het ontwerp dat degenen die in
het bezit waren van het einddiploma
vijfjarige HBS, dit moesten overleggen
bij het indienen van het verzoekschrift
tot toelating tot de KMA. Tevens diende
men het schriftelijk werk dat voor het
eindexamen was gemaakt, ter inzage te
geven aan de commissie belast met het
afnemen van het toelatingsexamen 72 .
J.J. van Mulken, 1796-1879

De memorie van toelichting was, behalve door Van Mulken, mede-ondertekend door E. de Waal 73 , minister van Koloniën in bovengenoemd kabinet, aangezien ook de cadetten van het Koninklijk Nederlands-Indisch
Leger (KNIL) aan de KMA werden opgeleid. De Memorie ademde de
geest van het rapport van de Staatscommissie (1867) en legde het accent
op aansluiting van het KMA-onderwijs bij het middelbaar onderwijs:
"Het onderwijs aan de Koninklijke Militaire Akademie moet in het algemeen op het middelbaar onderwijs gegrond zijn"74. Daardoor zou:
"... het akademisch onderwijs (...) meer aan het bijzonder doel beantwoorden,
naarmate aldaar minder tijd behoeft te worden besteed aan het doen aanleeren van elementaire kennis of vakken van algemeens wetenschap.
Bij zoodanige aansluiting behoort uit den aard der zaak het akademisch onderwijs te
beginnen, dáár, waar dat op de hoogere burgerscholen met den längsten, dat is, den
vijfjarigen cursus eindigt"'^.
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Omdat nu de elementaire kennis tijdens de HBS-opleiding zou worden
verworven, kon men volstaan met een tweejarige cursus voor de infanterie- en cavaleriecadetten. De artillerie- en geniecadetten moesten een
meer uitgebreide kennis van de exacte vakken hebben; daarom zou hun
cursus drie jaren gaan tellen, zij het dat het derde jaar zou worden doorgebracht op een applicatieschool verbonden aan de KMA. In dat jaar gingen deze cadetten de rang van tweede luitenant bekleden.
Gezien de hoge(re) vooropleidingseisen mocht men van de cadetten een
universitaire rijpheid verwachten; de memorie van toelichting merkte ten
aanzien van het vak krijgsgeschiedenis dan ook op:
"Bij de behandeling der krijgsgeschiedenis vooral, zal de methode van universitair
onderwijs gevolgd dienen te worden; het grondig behandelen van een enkel gedeelte;
het aanwijzen van den weg, hoe de krijgsgeschiedenis dient beoefend te worden, het
oordeelkundig gebruik van bronnen, zelfstandige eigen studie derhalve, waartoe als
van zelf werken in vreemde talen gelezen en bestudeerd moeten worden"^.

De vreemde talen behoorden, volgens de memorie, tot de vakken van "algemeene wetenschap"; de studie daarvan zou moeten plaatsvinden op de
HBS, de bijzondere scholen of de gymnasia en niet, zoals tot dan toe, op
de KMA.
De ondertekenaars achtten een toelatingsexamen noodzakelijk, omdat
het aantal cadetten dat jaarlijks tot de Academie kon worden toegelaten,
in tegenstelling tot studenten op hogescholen, beperkt was. Dit examen
zou, in verband met de aansluiting aan de vijfjarige HBS, "van gelijken
omvang dienen te zijn als het eindexamen van de hoogere burgerscholen
met vijfjarigen cursus, met uitzondering van eenige vakken" 77 .
Ter voorkoming van het samenvallen van de driejarige KMA-cursus,
die in 1868 van start was gegaan, met de nieuwe tweejarige cursus, hetgeen problemen zou opleveren met betrekking tot de anciënniteit, wilden
de ministers de nieuwe regeling eerst in 1871 doen ingaan. Bovendien, zo
stelden de bewindslieden, zou pas in 1872 de HBS normaal kunnen werken, "zoodat de toevloed van adspiranten voor de Akademie, die aan de
nieuw gestelde eischen voldoen, voor dien tijd betrekkelijk gering zal wezen" 78 . In de jaren na 1872, het jaar van invoering van de nieuwe regeling, zou helaas blijken, dat het aantal aspirant-cadetten met de vereiste
vooropleiding dermate gering was en het toelatingsexamen voor deze
groep blijkbaar zo zwaar, dat in 1872 voor 101 plaatsen 32 aspiranten
zich aanmeldden, van wie 18 geplaatst werden; voor 1873 waren deze cijfers respectievelijk 96, 38 en 18; voor 1874: 148 plaatsen, 35 aspiranten
en 28 geplaatsten 79 .
76
77
78
79

256

Ibid.,p. 1115.
Ibid., p. 1115.
Ibid., p. 1116.
Beknopt overzicht, p. 11 noot 2.

De Wet tot Regeling van het onderwijs bij de KMA (1869)
b. Het voorlopig

verslag (31 mei 1869)

Het voorlopig verslag van de commissie van rapporteurs, uitgebracht
naar aanleiding van het ingediende ontwerp, was gedagtekend 31 mei
1869 80 . In die commissie hadden zitting: de reeds eerder genoemde De
Roo van Alderwerelt, militair specialist van de liberale stroming in de
Tweede Kamer en aan de KMA opgeleid tot infanterieofficier; O. baron
van Wassenaer van Catwijck 81 , oud-genieofficier; dr. W.J.A. Jonckbloet 82 ,
liberaal kamerlid, die aanvankelijk beroepsofficier wilde worden, doch later letteren studeerde te Leiden; Thorbecke, liberale voorman, en mr. van
Delden 83 , een vooruitstrevend liberaal. Gezien de samenstelling kan men
wel zeggen, dat het liberale en militaire element in deze commissie sterk
was vertegenwoordigd.
Het verslag beantwoordde de vraag óf het militair onderwijs wel wettelijk diende te worden geregeld. Een minderheid van de Kamer had die
vraag ontkennend beantwoord en wilde veel overlaten aan het militair
bestuur, maar de grote meerderheid vond een wettelijke regeling nuttig
en noodzakelijk. De vraag of het militair onderwijs, in casu het onderwijs
aan de KMA, tot het hoger onderwijs moest worden gerekend, zoals het
wetsontwerp op het hoger onderwijs van 25 februari 1868 meende te
moeten doen, kwam in drie afdelingen nauwelijks ter sprake; in de overige twee bevonden zich leden die deze vraag bevestigend beantwoordden. Zij meenden dat het KMA-onderwijs geen middelbaar onderwijs kon
zijn, omdat dit onderwijs niet in de wet van 1863 was geregeld. Zij volgden de redenering van de vorige conservatieve minister van Oorlog Van
den Bosch en men kan dus wel aannemen dat deze leden de conservatieve stroming waren toegedaan. Naar veler mening echter was de vraag of
het militair onderwijs tot het middelbaar of hoger onderwijs behoorde, er
een van zuiver theoretische aard.
In één van de afdelingen werd gevraagd of het niet mogelijk was de opleidingen van de landmacht- en marineofficieren weer samen te voegen.
Door anderen werd hierop gereageerd met het argument dat door teveel
cadetten en adelborsten samen te brengen in één opleidingsinstituut, het
orde- en tuchtprobleem nog groter zou worden.
Het terugbrengen van de KMA-opleiding tot een tweejarige cursus beschouwden sommigen als nadelig voor de vorming van officieren; de militaire tucht zou te weinig worden ingeprent in jongelui, die dan reeds 17 à
19 jaar oud waren en op de HBS al te veel kennis hadden gemaakt met
het vrije studentenleven zonder militaire tucht en discipline. Deze leden
meenden bovendien, dat de inspecteurs van het middelbaar onderwijs als
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leden van de Staatscommissie van 1866 te veel invloed op die commissie
hadden uitgeoefend en dat men terwille van de aansluiting aan de HBS
de langdurige militaire opvoeding op de achtergrond had geschoven. Zij
sneerden: "Eene opleiding als de voorgestelde mögt gepast zijn voor een
officier der schutterij, voor een bij het leger miste zij te zeer het militaire
karakter" 8 4 . Onnodig te zeggen dat deze leden konden worden gerekend
tot de tegenstanders van de nieuwe regeling. Zoals later tijdens de debatten zou blijken, moesten zij vooral in de niet-liberale vleugel van de Kamer worden gezocht: de conservatieven, de anti-revolutionairen, de katholieken. Hun mening kwam min of meer overeen met die van de adviserende leden van de Staatscommissie, die eveneens van hun beduchtheid
ten aanzien van het "vrije" HBS-onderwijs hadden blijk gegeven.
De grote meerderheid echter deelde deze bezwaren niet. Zij verwachtte
van de nieuwe regeling juist een verbetering van de tucht onder de cadetten, aangezien dezen op een wat latere leeftijd dan tot dan toe de Academie zouden betreden. Sommigen verwezen in dit kader naar de Franse
Ecole Polytechnique. Op die school kwamen de cadetten, op wat oudere
leeftijd - 17-20 jaar -, binnen en op grond van hun vooropleiding waren zij
al gewend aan vrijheid en weliswaar niet altijd even handelbaar, maar
velen van hen waren dan toch maar uitstekende officieren geworden, aldus deze leden 85 .
Het verkorten van de cursusduur was in de opvatting van de meerderheid een onvermijdelijk gevolg van het overbrengen naar de HBS van dat
gedeelte van de lesstof dat niet onmiddellijk tot het vakonderwijs behoorde. Enkelen bleven echter de aansluiting van het KMA-onderwijs aan dat
van de HBS-vijfjarige cursus afwijzen; zij meenden dat zoveel kennis en
ontwikkeling voor een officier niet nodig was. Anderen reageerden daarop
door er op te wijzen dat weliswaar de subalterne officier niet altijd direct
deze kennis nodig had, maar dat de KMA officieren vormde, bestemd voor
het vervullen van de hoogste militaire functies en dat deze officieren
mensen moesten zijn met "grondige kennis en veelzijdige ontwikkeling".
Sommigen merkten op dat de tegenstanders van de HBS-vooropleiding
dit schooltype miskenden: niet de hoeveelheid wetenschap, maar de ontwikkeling van het verstand, het verruimen van de blik en het motiveren
tot studie waren de doelstellingen van de HBS, die zich hierin gunstig onderscheidde van de "zoogenaamde afrigtingsscholen" 86 . Deze leden, vurige propagandisten van de HBS, waren zeer waarschijnlijk de liberale gedachte toegedaan. Enigen wilden echter in het ontwerp iedere vermelding van het HBS-diploma laten vervallen, omdat anders de "schijn van
voorregt" ontstond ten aanzien van bezitters van het HBS-diploma. De
meerderheid in drie afdelingen was een andere mening toegedaan. Zij
84
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meende dat de regering de staatscommissie van 1866 had moeten volgen
en het einddiploma HBS had moeten eisen van iedere aspirant-cadet.
Deze meerderheid verweet de regering terecht te hinken op twee gedachten: enerzijds gaf de laatste de voorkeur aan aspiranten die in het bezit
van het diploma vijfjarige HBS waren, maar anderzijds eiste zij dit diploma niet 87 . Van een monopolie van de HBS kon dan geen sprake zijn. De
meerderheid was daarom zo gespitst op het einddiploma HBS als eis voor
toelating, omdat zij vreesde dat het toelatingsexamen voor de KMA, dat
in de plaats zou komen voor de overlegging van het HBS-diploma, wel
eens tot een lager peil zou zakken dan het eindexamen HBS. Zij wees
naar het programma van het toelatingsexamen zoals dat in het ontwerp
stond. Dit programma kwam echter praktisch geheel overeen met het
eindexamenprogramma van de HBS; slechts enkele voor aanstaande officieren minder relevante vakken waren daarin niet opgenomen 88 .
In de memorie van toelichting had de regering verklaard te streven naar
academisch onderwijs op de KMA en ze wenste dan ook voor bepaalde
vakken, ondermeer krijgsgeschiedenis, invoering van de universitaire
benadering van die vakken; maar dan konden naar algemeen gevoelen de
cadetten niet meer als schooljongens worden behandeld; het stelsel dat op
de Belgische militaire academie in gebruik was, diende daarom ook in
Nederland navolging te krijgen - op die academie hielden de docenten
voordrachten en de cadetten konden daar de hulp van repetitors inroepen 89 .
Algemeen vroeg men zich af wat de regering verstond onder de op te
richten applicatieschool: was dat een aanhangsel van de KMA of had men
te maken met een afzonderlijke instelling? Volgens de regering diende de
applicatieschool tevens tot opleiding van officieren van de generale staf;
de meeste Kamerleden vonden dat heel vreemd, dat samengaan van aanstaande stafofficieren met jongelui die pas de KMA hadden verlaten 90 .
Vier afdelingen bepleitten de vaandrigsrang. Deze Kamerleden wilden
de cadet die het eindexamen op de KMA had afgelegd, niet onmiddellijk
bevorderen tot tweede luitenant, maar hem, zoals door de Staatscommissie van 1866 was voorgesteld, een tijdelijke tussenrang (vaandrig) geven.
In het verleden was immers gebleken, dat de jonge van de Academie afkomstige officier nog veel praktische ervaring miste. Het bevreemdde
menig Kamerlid dan ook, dat de huidige liberale minister van Oorlog de
denkbeelden van de staatscommissie, immers voorstander van het instituut van vaandrig, niet volgde 91 .
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с. Memorie van antwoord

(23 juni 1869)

De bewindslieden Van Mulken en De Waal, beantwoordden ruim drie
weken later op 23 juni 1869 het voorlopig verslag. Zij gingen puntsgewijs
in op de vragen, suggesties en opmerkingen van de Kamerleden.
Ten aanzien van de wenselijkheid het KMA-onderwijs bij wet te rege
len, wezen zij op de grote meerderheid van de Kamer die zich voorstander
toonde van wettelijke regeling; bovendien bleek óók het vorige kabinet,
dat een conservatieve signatuur had, voorstander van een wettelijke regeling, gezien het door dat kabinet ingediende meergenoemde wetsontwerp van 25 februari 1868, dat een wettelijke regeling van het hoger onderwijs, inclusief het militair hoger onderwijs, waaronder de KMA viel,
inhield.
Of de KMA onder het middelbaar, dan wel hoger onderwijs zou moeten
worden gerekend, was ook voor deze bewindslieden slechts een theoretische kwestie. Zij wezen een samengaan van de marine- en landmachtofficiersopleidingen af met het argument dat er dan een te groot leeftijdsverschil zou gaan ontstaan tussen de dan oudere cadetten en de dan enige
jaren jongere adelborsten, aangezien de laatsten geen verhoging van de
toelatingsleeftijd kenden 92 .
De door sommige Kamerleden geuite vrees, dat het terugbrengen van
de KMA-cursus tot twee jaar nadelig zou zijn voor de vorming van officieren en dat de militaire tucht hen dan niet voldoende kon worden ingeprent, bevreemdde de bewindslieden. Gezien de hogere leeftijd van de
toekomstige cadetten kon men hen op een meer volwassen wijze benaderen en van hen meer verantwoordelijkheidsgevoel eisen. Bovendien beriepen de ministers zich op de voorbeelden in het buitenland. Zij verwezen
naar de Franse militaire academie te Saint-Cyr waar de cadetten op 1720-jarige leeftijd werden toegelaten, en de Belgische militaire academie
waar de leeftijd van toelating 16-20 jaar was. Voor beide militaire opleidingsinstituten gold dat de daar opgeleide cadetten van de infanterie
en de cavalerie al na een tweejarige cursus als officier dienst deden. Dit
kwam overeen met de voorgestelde nieuwe wettelijke regeling voor de
KMA en daarom bestond er "geene reden om aan te nemen dat wat in
Frankrijk en België proefondervindelijk deugdzaam is bevonden, te onzent niet zou voldoen"93.
Dat enkele leden zich bleven verzetten tegen de aansluiting van de
KMA aan de vijfjarige HBS, was te verwachten, aangezien deze leden een
vooroordeel bleven koesteren tegen de opzet van het in 1863 geregelde
middelbaar onderwijs. De bewindslieden zagen daarom ervan af hen te
overtuigen; zij verwezen naar de argumenten die de voorstanders van de
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HBS-opleiding in het voorlopig verslag tot uitdrukking hadden gebracht 94 .
De toelatingseisen van het ontwerp van 25 februari 1868 overnemen,
zoals door enige leden bepleit, was voor de ministers niet acceptabel,
aangezien dat wetsontwerp uitging van een driejarige KMA-opleiding zoals die vanaf 1868 bestond in plaats van de voorgestelde tweejarige 95 .
Het was de bedoeling de cadetten te blijven kazerneren, maar hen een
"gepaste vrijheid" te verlenen die in overeenstemming was met hun leeftijd en vooropleiding. De memorie gaf ook opheldering over de applicatieschool. Deze was bedoeld om nieuw benoemde officieren van de artillerie
en genie in de gelegenheid te stellen hun toegepaste studies voort te zetten; de applicatieschool was dus onderdeel van de KMA. Het was tevens
de bedoeling zoveel mogelijk gebruik te maken van het personeel van de
academie, zodat er geen docenten extra nodig waren. De Stafschool, bij
Koninklijk Besluit no. 53 van 8 augustus 1868 opgericht, was reeds operationeel en moest worden beschouwd als een afzonderlijke, onafhankelijke inrichting, niet bij de academie behorend, met een eigen directeur en
met een eigen docentencorps. In andere landen, zoals Frankrijk en Pruisen, met meer financiële middelen dan Nederland, konden de militaire
academie, de applicatieschool en de stafschool als drie afzonderlijke scholen functioneren. Voor ons land "waar men niet alleen de uitgaven zoo gering mogelijk wenscht te maken, maar waar men bovendien ook niet over
dat tal van geschikte docenten kan beschikken" 96 , was dat niet mogelijk
en daarom was samenvoeging van die drie scholen aanbevelenswaardig.
Het overleggen van het diploma vijfjarige HBS was in de visie van de
bewindslieden niet bedoeld om aan de bezitters van dat diploma "eenig
voorregt boven de overige adspiranten" te verlenen, maar had "uitsluitend ten doel bekorting van den tijd van duur van het admissie- examen".
Het ging er volgens hen niet om waar en hoe men de vereiste kennis en
vaardigheden had verkregen, maar dat men ze had verkregen. Zij verwierpen de suggestie dat de regering op twee gedachten zou hinken. De
regering meende dat wanneer het voorstel van de staatscommissie, de eis
van het diploma vijfjarige HBS, zou worden overgenomen, men wel degelijk de schijn opwekte de HBS te bevoordelen en "wel degelijk een monopolie der hoogere burgerschool zou daarstellen" 97 .
De aansluiting van het onderwijs op de KMA aan dat van het middelbaar onderwijs kon geschieden door het toelatingsexamen aan die instelling "van gelijken omvang" te laten zijn als het eindexamen HBS. De
vrees voor verlaging van het peil van het toelatingsexamen voor de KMA
bestreden de beide ministers door erop te wijzen dat dit examen in het
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openbaar zou plaatsvinden ten overstaan van een commissie, waarvan
ook burgers deel uitmaakten. De bewindslieden verwachtten in plaats
van een verlaging van het peil van de toelatingsexamens een heilzame
concurrentie tussen de verschillende HBS-en als gevolg van de door hun
oud-leerlingen behaalde resultaten bij het toelatingsexamen. Deze concurrentie zou het peil van de HBS gunstig kunnen beïnvloeden, evenals
dat het geval zou zijn geweest met de "bijzondere scholen"98.
De bewindslieden doelden met de term "bijzondere scholen" op de door
vele liberalen zo verafschuwde "afrigtingsscholen". Het komt ons voor dat
de ministers hier de invloed van het toelatingsexamen voor de KMA op de
HBS-opleidingen toch sterk overschatten, aangezien te verwachten was
dat de KMA slechts een beperkt aantal eindexaminandi van dit schooltype zou opnemen en het aandeel van de KMA als vervolgopleiding na de
HBS beperkt zou blijven. Wel bleken de bewindslieden bereid aan de kritiek op het weglaten van enige vakken van het eindexamen HBS bij het
toelatingsexamen tegemoet te komen. In het gewijzigde ontwerp dat zij
de Kamer op 28 juni 1869 aanboden, was dan ook in artikel 6 bepaald dat
het toelatingsexamen dezelfde vakken zou omvatten als het eindexamen
HBS.
In vier afdelingen had men de vrees geuit dat de cadet, hoe wetenschappelijk ook gevormd, in de praktijk tekort zou schieten, wanneer hij eenmaal bij de troep dienst moest doen; ook de Staatscommissie van 1866
had in h a a r rapport voor een praktische tewerkstelling met een vaandrigsrang gepleit. Men had de regering verweten dit niet te hebben overgenomen. De ministers meenden dit verwijt te moeten pareren met de
volgende argumenten:
- de praktische kennis zou door de ex-cadetten toch wel snel worden
verworven;
- de vaandrigsrang zou te weinig inkomsten opleveren om buiten de kazerne een levensstijl te voeren die bij een aanstaand officier zou passen
en derhalve zagen zij niets in de vaandrigsrang.
De door sommigen aangehangen mening dat het niet aanging jongelui die
nog in opleiding waren voor artillerie- of genieofficier, al te behandelen
en te bezoldigen als officier, bestreden zij door opnieuw naar het buitenland te verwijzen en met name naar de Koninklijke Militaire School te
Brussel; de applicatieschool voor de Franse artillerie en genie te Metz "en
andere buitenlandsche militaire inrigtingen waar dezelfde regeling bestaat". Aan een afzonderlijke applicatieschool, zoals die te Metz, gaven de
bewindslieden weliswaar de voorkeur, maar dat was financieel niet haalbaar voor Nederland en daarom moest men wel genoegen nemen met een

98
262

Ibid., p. 1293.

De Wet tot Regeling van het onderwijs bij de KMA (1869)
samengaan van de applicatieschool met de Academie, waarbij het gevaar
zeer wel aanwezig was "dat een enkele der nieuw benoemde artillerie- en
genieofficieren, in stede van met ijver zijne studie aan de applicatieschool
te vervolgen, zich aan uitspatting en genot zal overgeven; zoo iets zou
niet alleen in Breda maar overal elders het geval kunnen zijn"99.
Met dit, ietwat moraliserende citaat, nemen we afscheid van het antwoord van de ministers van Oorlog en Koloniën aan onze volksvertegenwoordigers in de zomer van 1869.

d. Amendementen

op het gewijzigde

wetsontwerp

Het eindverslag van de commissie van rapporteurs verscheen tegelijk
met het gewijzigde wetsontwerp op 28 juni 1869, vijf dagen na de memorie van antwoord van de betrokken ministers. Blijkbaar was de memorie
zo helder en duidelijk, dat de rapporteurs "geene nadere overweging in de
afdeelingen" nodig achtten 100 .
Er werden acht amendementen op dit gewijzigde ontwerp ingediend.
Onder drie stond de naam van de militaire specialist van de liberalen,
kapitein J.K.H. De Roo van Alderwerelt 101 , de latere minister van Oorlog
(1877-1878). In deze amendementen kwam de tegenstelling tussen de liberalen enerzijds en de conservatieven en anti-revolutionairen anderzijds
duidelijk tot uiting. De liberalen als voorstanders van de HBS als norm
voor het toelatingsexamen voor de KMA, wilden dit schooltype pousseren;
de andere partij, de conservatieven en de anti-revolutionairen, streefden
ernaar het "monopolie" van de vijfjarige HBS zoveel mogelijk teniet te
doen.
Het eerste amendement was ondertekend door vijf liberalen te weten:
De Roo van Alderwerelt, Jonckbloet, mr. L.E. Lenting 1 0 2 , mr. J.L. de
Bruyn Kops 103 en mr. A. van Naamen van Eenmes 1 0 4 . Het wilde in artikel 5 van het gewijzigde wetsontwerp de eis opgenomen zien, dat iedere
aspirant-cadet in het bezit moest zijn van het diploma HBS-vijfjarige cursus 1 0 5 . De inhoud van het toelatingsexamen en de wijze van examineren
konden volgens dat amendement aan de minister van Oorlog worden
overgelaten, omdat iedere aspirant-cadet dan immers het HBS-diploma
in zijn bezit had en het toelatingsexamen niet meer het niveau behoefte
te bepalen, maar slechts een differentiërende taak kreeg 106 .
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Een tweede amendement betrekking hebbend op de artikelen 10, 11 en 14
was afkomstig van De Roo van Alderwerelt. De artikelen 10 en 11 van
het gewijzigd ontwerp voorzagen in de benoeming tot tweede luitenant
van die cadetten, die na de tweejarige KMA-opleiding geslaagd waren
voor het officiersexamen. De pas benoemde tweede luitenants van de artillerie en genie zouden nog één jaar ter voltooiing van hun studie doorbrengen aan de applicatieschool, verbonden aan de KMA, alvorens de
praktijk in te gaan. Het amendement van De Roo wilde de vaandrigsrang
invoeren. De vaandrig zou in de militaire hiërarchie plaatsnemen tussen
de hoogste onderofficiersrang, de adjudant-onderofficier en de laagste officiersrang, de tweede luitenant. De vaandrigs van de artillerie en genie
zouden dan ter voltooiing van hun studie één jaar aan de applicatieschool
verblijven; die van de infanterie en cavalerie konden gedurende dat jaar
ten behoeve van hun praktische vorming dienst doen bij de korpsen of
andere militaire inrichtingen. Na dat jaar zouden de laatsten, indien zij
van deze praktische vaardigheden hadden blijk gegeven, worden bevorderd tot tweede luitenant bij hun wapen. Aan degenen die deze vaardigheden ten enenmale misten, kon eervol ontslag uit de militaire dienst
worden verleend. In zijn toelichting op dit gedeelte van het amendement
verwees De Roo naar het rapport van de Staatscommissie, waarin, zoals
gezegd, aanbevelingen stonden, die qua strekking overeenkwamen met
het ingediende amendement voor zover het de vaandrigskwestie betrof.
Artikel 14 van het gewijzigde ontwerp bepaalde dat de cadetten, bestemd
voor de dienst in Nederland, jaarlijks f 600,— dienden te betalen als bijdrage in de kosten van de Academie. De bijdrage, gevorderd van de cadetten bestemd voor de dienst in de koloniën, zou de helft gaan bedragen;
dat ter stimulering van het dienen als officier bij het leger in NederlandsIndië en in de overige koloniën van Nederland. Het amendement van De
Roo wilde de bijdrage voor iedere cadet vaststellen op f 500,— met dien
verstande dat de tot vaandrig benoemde cadetten, bestemd voor de dienst
in de koloniën, een gratificatie van minimaal f 1.000,— zouden ontvangen 107 , zodat zij in wezen hun opleiding aan de KMA gratis zouden ontvangen. De liberaal I.D. Fransen van de Putte wilde in een later ingediend amendement op artikel 14 van het gewijzigde ontwerp de jaarlijkse
bijdrage als tegemoetkoming in de kosten van de Academie stellen op
f600,— voor iedere cadet, dus ook voor de cadetten bestemd voor de
dienst in de koloniën 108 . Het ontwerp had die bijdrage, zoals vermeld,
voor de laatste categorie cadetten op de helft gesteld.
Een derde amendement, afkomstig van het conservatieve Kamerlid
jonkheer CA. van Sypesteyn 109 , oud-artillerieofficier en opgeleid aan de
KMA, behelsde een wijziging van artikel 1. Van Sypesteyn, die zelf enige
107 Ibid., p. 1300.
108 Ibid., p. 1324.
109 Zie biogram.
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jaren in West-Indië had gediend en later in 1873 Gouverneur van Suriname zou worden, brak een lans voor een meer uitgebreide opleiding van
oud-cadetten van de infanterie en cavalerie, bestemd voor de dienst in de
koloniën. Hij wilde hen na het officiers/vaandrigsexamen een extra jaar
aan de applicatieschool laten studeren 110 .
Het vierde amendement ingediend door J. Heemskerk Azn 111 , vooraanstaand conservatief Kamerlid, tegenstander van de vijfjarige HBS als
norm voor het toelatingsexamen voor de KMA, wilde in het gewijzigde
wetsontwerp de bepaling in artikel 5 schrappen. In deze bepaling stond
dat de bezitters van het HBS-diploma dit getuigschrift bij hun verzoek
tot toelating moesten overleggen. Het toelatingsexamen zou volgens de
toelichting in hoofdzaak moeten overeenkomen met de eisen van het toelatingsexamen vastgesteld op 30 april 1867 (toen Heemskerk nog minister van Binnenlandse Zaken was!). Het zou dan van ongeveer dezelfde
zwaarte zijn als het toelatingsexamen voor de Koninklijke Militaire
School te Brussel 112 .
Het anti-revolutionaire Kamerlid mr. J.W. Gefken 113 , evenals de conservatief Heemskerk gekant tegen de HBS als norm voor het toelatingsexamen, wilde ook de bepaling van artikel 5 schrappen. Het toelatingsexamen zou volgens zijn amendement moeten worden uitgebreid met de
beginselen van delfstof-, aard-, plant- en dierkunde en de handelswetenschappen, waaronder ook warenkennis en boekhouden 114 .
Ook A. Moens 115 , hoewel vooruitstrevend liberaal, was tegen het overleggen van het HBS- diploma. In zijn amendement wilde ook hij deze bepaling schrappen. In het toelatingsexamen diende omschreven te zijn dat
de vakken waarin geëxamineerd zou worden, met name werden genoemd.
Die vakken moesten overeenkomen met de vakken van het eindexamen
HBS met uitzondering van een aantal vakken die hij voor de toekomstige
officier niet zo relevant achtte 116 .

Par. 4: De besluitvorming in de Tweede Kamer
a. Pogingen tot

uitstel

Op 28 juni 1869 begon in de Tweede Kamer de plenaire discussie over het
wetsontwerp. De leden hadden inmiddels kennis kunnen nemen van het
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rapport van de Staatscommissie, het wetsontwerp zelf, de memorie van
toelichting, het voorlopig verslag van de commissie van rapporteurs, de
memorie van antwoord van de betrokken ministers, in casu Van Mulken
van Oorlog en De Waal van Koloniën, het eindverslag voorafgegaan door
het gewijzigde wetsontwerp en een achttal ingediende amendementen.
De beraadslagingen zouden zes dagen
gaan duren; 28 en 30 juni; 1, 2, 3 en 5
juli. Al direct ontstond een discussie
over het al dan niet uitstellen van de
plenaire behandeling tot na het zomerreces. Het conservatief-liberale Kamerlid jhr. C.M. Storm van 's-Gravesande 117
wilde uitstel met als argument dat de
samenstelling van de Kamer, in september aanstaande, zou veranderen nu de
helft van dit college was herkozen en
het aantal Kamerzetels met vijf zetels
was uitgebreid tot 80. Bovendien vond
hij het einde van de zitting, zo vlak voor
het zomerreces, een ongelukkig tijdstip 11 «.
J h r . C.M. Storm van 's-Gravesande,
1809-1880

Ook de conservatieve liberaal mr. E. du Marchie van Voorthuysen 119
wilde uitstel met als argument dat er twee nieuwe leden gekozen waren
die als militair specialist golden. Hij doelde hierbij op de inmiddels tot
luitenant-generaal bevorderde Knoop 120 , de al eerder genoemde militaire
historicus en oud-KMA-docent, en de opnieuw gekozen oud-artillerieofficier en oprichter van De Nieuwe Militaire Spectator Stieltjes 121 . Beide officieren zouden in september hun plaats in de Tweede Kamer gaan innemen en de liberale gelederen versterken. Du Marchie was echter bereid
eerst de reactie van minister Van Mulken af te wachten, alvorens een definitief standpunt in te nemen 1 2 2 . Van Mulken wilde het ontwerp graag
vóór het zomerreces behandeld te zien. Hij voerde als argumenten aan,

117 Zie biogram.
118 Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
zittingsjaar 186811869 (hierna: Hand. 1868/69), p. 1545.
119 Zie biogram.
120 Zie biogram.
121 Zie biogram.
122 Hand. 1868/69, p. 1545.
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dat hij de ouders van de aspirant-cadetten niet in het onzekere wilde laten, dat hij de invoering van de wet niet onnodig met eenjaar wilde vertragen, en dat hij, nu hij op 30 juni aanstaande 73 jaar zou worden, "nog
eenig nut" wenste te stichten, voor het te laat was 1 2 3 .
Thorbecke ondersteunde de minister, maar de conservatieve liberaal
Storm van 's-Gravesande bleef bij zijn standpunt en bestreed Van Mulkens argument dat de ouders in de problemen zouden komen door een
eventueel uitstel. Bovendien vond hij dat de HBS-en wat meer tijd zouden moeten krijgen om zich te bewijzen en wat hem betreft, hoefde de
wet pas in 1873 te worden ingevoerd. Ook hij vond dat de nieuw gekozen
Kamerleden Knoop en Stieltjes hun inbreng in het debat zouden moeten
hebben. Thorbecke bepleitte echter onmiddellijke behandeling op grond
van de argumenten door Van Mulken aangedragen. Inmiddels was Du
Marchie na het antwoord van de minister overtuigd. Bij stemming over al
dan geen uitstel bleek een geringe meerderheid, 28 leden, vóór directe
behandeling en een grote minderheid, 25 leden, voor uitstel 124 .
De gang van zaken bij de pogingen tot uitstel riep bij een lezer van het
conservatieve Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage bedenkingen
op. In een ingezonden brief, geplaatst op 4 juli, merkte hij op dat Thorbecke van geen uitstel had willen weten. Dat bevestigde hem in zijn opvatting dat het wetsontwerp niet was gemaakt om de "Academie te verbeteren, maar alleen maar om de Hoogere Burgerscholen voltalliger te maken, die scholen buiten particuliere concurrentie te stellen", waartegen
zij anders niet bestand zouden zijn. Ook zou het ontwerp een steun zijn
voor Thorbecke, die volgens de briefschrijver zou hebben beweerd er trots
op te zijn als die scholen (de HBS) bloeiden 125 .
Op 30 juni deden enkele Kamerleden opnieuw pogingen tot uitstel. De
conservatief J.L. Nierstrasz 1 2 6 , oud-marineofficier, wilde uitstel, omdat
enkele militaire specialisten, op 28 juni nog aanwezig, door omstandigheden niet in staat waren aan de beraadslagingen deel te nemen 1 2 7 . De liberaal De Roo van Alderwerelt bepleitte ook uitstel met als argument dat
de memorie van antwoord pas enkele dagen in het bezit van de Kamerleden. In die memorie was verwezen naar buitenlandse instellingen van
militair onderwijs. Verificatie van de beweringen over die instellingen
zou tijd kosten, die nu echter zou ontbreken. Bovendien wilde ook hij de
behandeling pas laten beginnen, nadat Knoop en Stieltjes, zijn (oud-)collega's en politieke vrienden, in september in de Kamer zouden hebben
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plaatsgenomen en hij wenste niet de schijn te wekken de zaak buiten hen
om te willen afdoen 128 .
Thorbecke betoogde opnieuw dat hij van geen uitstel wilde weten en
dat De Roo voldoende geïnformeerd kon zijn over de buitenlandse instellingen van militair onderwijs. Een uitstel zou inhouden dat de zaak pas
in februari 1870 op de agenda kon worden geplaatst 1 2 9 . Het liberale Kamerlid Van Eek 1 3 0 ondersteunde echter De Roo. Ook hij vond dat de tijd
te kort was om de stukken grondig te bestuderen 1 3 1 . Thorbecke bleef op
zijn standpunt staan en was van mening dat de zaak grondig genoeg was
voorbereid 1 3 2 . Hij kreeg ondersteuning van het liberale Kamerlid mr.
M.H. Godefroi 133 . Ook de laatste vond dat de zaak grondig was voorbereid en hij meende dat uitstel zou betekenen dat dan pas in februari 1870
over de zaak kon worden beslist 134 . De door Nierstrasz ingediende motie
tot uitstel werd dan ook met een tamelijk kleine meerderheid verworpen:
33 tegen 25 stemmen 1 3 5 , een aardig verjaardagscadeau voor de op deze
dag 73 jaar geworden minister!

6. Algemene

beschouwingen

(1 juli)

De conservatieve marineofficier jonkheer F. de Casembroot 136 opende het
debat met een aanval op het zittende liberale kabinet: de minister van
Oorlog, hoe respectabel ook, maakte deel uit van dit kabinet "dat vaart
onder een zoogenaamde liberale vlag" 137 . Zo'n kabinet was naar zijn mening niet het beste "voor het heil van het land 1 3 8 . Ten aanzien van de hogere burgerscholen, die in het wetsontwerp een centrale plaats innamen,
kwam De Casembroot met een nieuw argument: hij meende dat die
scholen in kwaliteit nogal verschilden, zodat de aspirant-cadetten niet allen met hetzelfde kennispakket konden deelnemen aan het toelatingsexamen 1 3 9 . Hij vond het bovendien onrechtvaardig voor officieren die
vaak van garnizoen moesten wisselen en hun kinderen slechts tegen hoge
kosten een HBS-opleiding konden geven (dit argument was reeds door de
kroonprins van Pruisen, de latere keizer Wilhelm I gehanteerd en later
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voor de Nederlandse situatie herhaald door de kapitein der zee Gregory
en de hoogleraar aan de KMA Van Heusden, beiden adviserend lid van de
Staatscommissie van 1866). De Casembroot vond dat deze ongelijkheid
tussen de vaak van garnizoen wisselende officieren en anderen "niet liberaal" was 1 4 0 . Wel toonde hij zich voorstander van een samengaan in één
opleidingsinstituut van genie, artillerie en marine 141 .
De Casembroots bezwaar tegen de hoge kosten verbonden aan de HBSopleiding van zonen van dikwijls van garnizoen wisselende officieren
werd gedeeld door "B.N." die op 1 juli zijn bezwaar in de vorm van een
ingezonden brief geplaatst zag in het conservatieve Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage:
"Hoe kunnen b.v. officierszonen (...) volgens de voorgestelde wet op de Militaire Akademie komen? Blijven de H.H. officieren 5 jaren lang in 't zelfde garnizoen en dat wel
juist in den tijd dat hunne zonen den vijfjarigen cursus op de Hoogere Burgerscholen
bezoeken kunnen of is hunne bezoldiging zoo ruim, dat zij hunne kinderen bij een der
leeraren eener Hoogere Burgerschool kunnen besteden?"

De briefschrijver ging verder en betrok ook de categorie "niet zeer bemiddelde bewoners van het platte land en van kleine gemeenten" bij de gedupeerden, immers "ook voor hen wordt het eene onmogelijkheid hunne
zonen om de Mil. Akademie geplaatst te krijgen". Hij voorzag dat hierdoor het aantal aspiranten zou afnemen, waardoor de KMA alles wat
"rijp en groen" was, moest aannemen, hetgeen uiteraard een daling van
de kwaliteit van de cadetten met zich zou meebrengen 142 .
De Roo van Alderwerelt, als liberaal een krachtige voorstander van regeling van het militair onderwijs bij wet, vond dat deze regeling niet alleen zou moeten gelden voor de officiersopleiding aan de KMA, maar ook
voor die bij de korpsen, zoals die van 's-Hertogenbosch en Maastricht. Hij
ontleende zijn argumenten aan artikel 194 van de toen vigerende Grondwet en aan de geschiedenis van dat onderwijs bij de korpsen 143 . De katholieke liberaal, afgevaardigde van Maastricht en oud-officier, CA. baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky 144 , was eveneens voorstander van
deze wettelijke regeling; en ook hij was van mening dat men jongemannen van 17 à 18 jaar oud in twee jaar tijd tot een goed officier kon vormen 145 .
Zijn collega, de conservatieve jonkheer CA. van Sypesteyn 146 , oud-artillerieofficier, was weliswaar voor een wettelijke regeling van het mili140
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tair onderwijs, maar had zich ook wel kunnen vinden in een regeling bij
Algemene Maatregel van Bestuur. Hij was het eens met De Roo, waar
deze had gesteld dat ook de officiersopleidingen te 's-Hertogenbosch en
Maastricht wettelijk moesten worden geregeld en niet per ministeriële
beschikking, zoals tot nog toe het geval was. Van Sypesteyn was van mening dat zowel het oude systeem van een vierjarige KMA-opleiding,
waarbij de cadetten 14 à 15 jaar waren bij het begin van hun studie, als
het nieuwe waarbij de opleiding tweejarig zou worden aansluitend aan de
vijfjarige HBS, zijn voor- en nadelen had. Ten tijde van Delprat, zo betoogde Van Sypesteyn, was het onderwijs aan die instelling met veel talent, tact en bekwaamheid gegeven; toen voldeed de vierjarige cursus uitstekend. Thans kon dat onderwijs veel beter op basis van het wetsvoorstel, gewijzigd door amendementen, worden geregeld 147 . Nogal progressief voor een conservatief!
De conservatief Nierstrasz daarentegen was géén voorstander van een
wettelijke regeling. Hij vond dat men de resultaten van het HBS-onderwijs nog te weinig had kunnen verifiëren en hij deelde niet de - in zijn
ogen overdreven - grieven tegen de KMA. Hij verwees naar Duitsland,
waar men op de Realschule niet vijf maar zeven jaar doorbracht. Het
kwam hem voor dat de vijfjarige HBS een te overladen programma had.
Bovendien was het eindexamen door de minister van Binnenlandse Zaken geregeld. Dat bracht met zich mee dat de exameneisen telkens door
die minister veranderd konden worden. Hij wenste dan ook een wetgeving die slechts in grote trekken het militair onderwijs regelde. Nierstrasz als conservatief kamerlid en gewezen marineofficier stond al met
al zeer kritisch tegenover de HBS als vooropleiding voor de KMA en hij
vreesde dat geleerdheid te veel en militaire discipline te weinig op de
voorgrond zou komen te staan:
"Ik blijf bij mijn gevoelen dat jongelieden van 20 jaren, gewoon aan het studentenleven (want dat is het toch eigenlijk aan de hoogere burgerscholen), gewoon aan die
vrije studie, waarbij zij van het licht der professoren gebruik maken, naar mate zij
daartoe geneigd waren, niet die zijn waarvan men militairen vormt; (...).
Ik geloof dat de geleerdheid hier te veel op den voorgrond staat en het militaire wezen
te weinig. De leeftijd, waarop de militaire indrukken bij de jonge lieden moeten worden ingeprent, is te ver gevorderd; zij hebben eene geheel andere plooi gekregen, en,
hoewel het niet meer in de mode is om veel waarde te hechten aan discipline en militaire subordinatie, zoo geloof ik toch dat dit is en blijft de ziel van de dienst en dat het
bij het militaire wezen op den voorgrond moet staan en het wetenschappelijke slechts
in de tweede plaats in aanmerking moet komen148".

Uit het bovenstaande citaat bleek een grote angst bij de conservatieve
militairen en hun woordvoerders in het parlement voor de vrijheid die de
147 Hand. 1868/69, pp. 1594-1595.
148 Ibid., pp. 1595-1596.
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HBS-ers zouden genieten. Het primaat van de militaire boven de wetenschappelijke vorming komt in dit citaat zeer goed tot uiting.
Een tegenovergesteld geluid liet de liberaal Van Naamen van Eemnes 1 4 9 horen. Deze was wèl voorstander van de voorgestelde wettelijke regeling en reageerde op Nierstrasz met de woorden:
"Ik voor mij geloof dat het wetenschappelijk militair onderwijs het hoofddoel is, maar
dat de Regering teregt gemeend heeft dat voor den aanstaanden officier evenveel beschaving en wetenschappelijke ontwikkeling noodig is als voor degeen die zich aan
eenig ander wetenschappelijk vak wijdt en waarvoor de Polytechnische school de aangewezen plaats is Het is dus natuurlijk, dat de algemeene grondslag, die gelegd
wordt bij het middelbaar onderwijs, ook toepasselijk wordt verklaard voor hen, die
zich aan den militairen stand wijden150"

Hij prees de minister die een juist inzicht had getoond door zoveel mogelijk verband te leggen tussen het middelbaar onderwijs en dat bij de militaire academie 151 . Bovenstaande citaten illustreren de visie die conservatieven respectievelijk liberalen hadden op de vorming van aanstaande
beroepsofficieren.
J.K. baron van Goltstein 152 , hoewel liberaal, was echter van mening
dat de waarde die aan dat middelbaar onderwijs werd gehecht enigszins
overdreven was; hij wenste de ex-HBS-ers niet in een bevoorrechte positie te brengen bij het toelatingsexamen en accentueerde de functie van
het militair onderwijs, dat, naast het verstrekken van kennis en kundigheden, in de cadetten "den militairen geest" moest opwekken, "die den
grondslag moest uitmaken van den officiersstand" 153 .
In zijn antwoord op de aan- en opmerkingen van de diverse sprekers die
tot dan toe aan het debat hadden deelgenomen, ging Van Mulken in op
het door de kamerleden Van Sypesteyn en De Roo van Alderwerelt geuite
bezwaar dat de regering de regeling van de opleiding van onderofficieren
tot officier, zoals die in 's-Hertogenbosch en Maastricht plaatsvond, niet
in het wetsvoorstel had opgenomen. Gezien het zeer recente karakter
(1869!) van die opleiding, waarmee dus nog weinig ervaring was opgedaan, zag hij nog geen kans deze opleiding reeds definitief wettelijk gestalte te geven.
Van Mulken bestreed Nierstrasz, waar deze stelde dat bij de in te voeren wettelijke regeling de jongelui op een te hoge leeftijd de KMA zouden
binnenkomen. De minister was van mening, dat wanneer cadetten op
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hun zeventiende jaar de academie betraden, het van hun instructeurs zou
afhangen of zij militaire discipline bijgebracht zouden krijgen.
De "militaire geest" waarover J.K. van Goltstein had gesproken, zag
Van Mulken niet als de kastegeest die hij in naburige landen aantrof,
"waar de militairen met minachting neerzien op de overige standen der
maatschappij", maar als "een geest van ridderlijken moed, een geest van
liefde voor het vaandel waaronder hij dient, een geest van liefde voor zijn
vaderland en voor het Vorstenhuis dat ons regeert, strenge pligtsbetrachting" 154 . De bewindsman vond dat de toekomstige, wat oudere cadetten
meer vatbaar voor die mentaliteit zouden zijn dan de wat jeugdiger cadetten van vroeger.
Over het onderwijs merkte hij op dat hij sprak met de ervaring van
zijn docentschap aan de KMA, een dertigtal jaren geleden. Hij meende
dat toen de eerste twee studiejaren aan de KMA werden besteed aan die
vakken, die thans (1869) aan de HBS aan bod kwamen. In die tijd was
dat noodzakelijk, omdat het middelbaar onderwijs in Nederland toen nog
gebrekkig was en geen wettelijke regeling kende. Nu met de vijfjarige
HBS kon men volstaan met een tweejarige KMA. Voor de praktische opleiding van de cadetten wilde hij drie eskadrons cavalerie en een batterij
veldartillerie in Breda in garnizoen leggen 155 .
Een aantal kamerleden reageerde op het antwoord van de minister:
- De Roo van Alderwerelt citeerde de woorden van een Frans generaal,
aangetroffen in een beschrijving van de Franse militaire academie te
Saint-Cyr: "les écoles ne sont pas une des pierres, une des poutres de
l'édifice militaire: elles en sont la base" 156 . "Inderdaad", zo zei De Roo,
"zijn de scholen de basis van het militair gebouw; want het gehalte van
het leger wordt bepaald door het gehalte van de officieren" en daarom
vond hij dat men van de officieren, althans van hen die bestemd waren
om de hoogste functies te bekleden (en dat waren de officieren van de
KMA), die kennis moest eisen "welke naar onze tegenwoordige wetgeving gevorderd wordt van elk beschaafd en wél ontwikkeld jong
mensch" 157 . Bij De Roo klonk heel duidelijk het negentiende-eeuws beschavingsideaal van de hogere burgerij door: beschaving door hoge algemene schoolontwikkeling en goede manieren. Tegenover Nierstrasz,
die zijn twijfels had over de disciplinering van de toekomstige, wat oudere cadet, stelde De Roo zijn visie: het gebrek aan discipline in het
verleden was te wijten aan de structuur van het KMA-onderwijs dat te
jonge knapen aan een te strenge discipline had onderworpen 158 .
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- De conservatief mr. W. baron van Goltstein 159 betwijfelde of een tweejarig verblijf aan de KMA wel voldoende zou zijn om een cadet tot officier te vormen. Hij was, evenals de Staatscommissie in haar rapport
van januari 1867 en De Roo in zijn amendement, voorstander van een
stageperiode voor de aanstaande beroepsofficier. Een ander door hen
genoemd bezwaar waren de kosten verbonden aan het bezoeken van de
HBS die niet gelegen was in de eigen woonplaats van de aspirant-cadet. Tenslotte had hij uit pedagogisch oogpunt bezwaar tegen het opnemen van de applicatieschool in het gebouwencomplex van de
KMA160.

- Nierstrasz, conservatief en realist, was het eens met zijn geestverwant
W. van Goltstein. Ook hij vond dat het ontwerp te weinig rekening
hield met diegenen die niet kapitaalkrachtig genoeg waren om hun zonen een HBS-opleiding te laten volgen. Hij voorzag dat er aan de academie "zeer weinig officieren zullen worden opgeleid" of dat men lagere
eisen zou moeten stellen aan de aspirant-cadetten 1 6 1 (wilde men van
een voldoende aantal cadetten verzekerd zijn). De toekomstige ontwikkelingen zouden hem in het gelijk stellen.
- Hoewel liberaal was Fransen van de Putte - voorstander van aansluiting van de KMA aan het middelbaar onderwijs en tegenstander "van
de zoogenaamde afrigtingsscholen" - evenals de vorige spreker, de conservatief Nierstrasz, toch bevreesd dat het huidige wetsontwerp eenmaal tot wet verheven te weinig officieren voor de artillerie en genie
zou opleveren. Hij bepleitte dan ook aansluiting van de KMA aan de
HBS-driejarige cursus en een drie- in plaats van een tweejarige opleiding aan de Academie. Wanneer later het HBS-onderwijs meer gemeengoed zou zijn geworden, kon men nog altijd overgaan tot de eis:
HBS-vijfjarige cursus 1 6 2 . De toekomst zou leren dat Fransen van de
Putte, evenals Nierstrasz, de ontwikkeling goed had ingeschat.
In zijn antwoord in tweede termijn ging Van Mulken in op de kritiek van
de hierboven genoemde sprekers. Het door de conservatieve leden W. van
Goltstein en Nierstrasz geuite bezwaar dat de HBS-opleiding voor minder draagkrachtige ouders, die niet in een gemeente woonden waar een
HBS was gevestigd, een kostbare zaak zou zijn, wuifde hij weg met de
argumenten dat het aantal HBS-en zou toenemen en dat het schoolgeld
in vergelijking met de vroegere kostscholen zeer laag was.
Nierstrasz kreeg tot antwoord dat het HBS-onderwijs, al was het vijfjarig, toch van goede kwaliteit was. De Realschule en de gymnasia in
Pruisen hadden dan weliswaar een langere ervaring, maar dat zou ook
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voor de HBS gaan gelden. Van Mulken wilde de cadetten meer laten studeren en nam daarbij de Franse militaire academies, waar van de cadet
zelfstandige studie werd verwacht, tot voorbeeld. Hij was enigszins teleurgesteld over de twijfel die Fransen van de Putte had geuit aan het
welslagen van de opzet van de wet en bracht dit als volgt onder woorden:
"Ik moet bekennen dat ik dit niet van dien geachten spreker verwacht
had. Hij vreest dat de hoogere burgerschool niet genoeg kadetten zal leveren. (...) Ik begrijp echter niet waarom hij dat aanvoert" 163 .
Naar aanleiding van de op 1 juli gehouden algemene beschouwingen
maakte het Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage in zijn redactioneel commentaar onder de kop "Kamer-overzigt" zich wel heel erg sterk
de spreekbuis van de conservatieve Kamerleden:
"De heden in de Tweede Kamer gevoerde algemene beschouwingen over het wetsontwerp (...) droegen maar al te zeer het kenmerk van de betreurenswaardige overhaasting, waarmede deze gewigtigde zaak wordt behandeld en die (...) genoegzame en behoorlijke voorbereiding ten eenenmale had onmogelijk gemaakt, hetgeen dan ook uit
de inhoud der meeste redevoeringen (...) duidelijk kenbaar was".

Hierna verweet het dagblad Van Mulken dat hij "volkomen in gebreke
was gebleven aan te duiden welk beginsel hem bij deze regeling had geleid". Na op de "hoogst onvolledige" regeling te hebben gewezen - het
ontwerp gold immers slechts voor de aan de KMA op te leiden officieren fulmineerde het dagblad tegen "het stelsel van de voordragt" namelijk de
"onmiddellijke aansluiting aan het middelbaar onderwijs". De voordelen
van dit stelsel werden "in hooge mate overdreven voorgesteld". Daartegenover stonden "groóte nadeelen". Een wettelijke regeling zou het militair onderwijs teveel vastleggen, terwijl het verleden had aangetoond dat
men bij dat onderwijs vaak verbeteringen en veranderingen moest aanbrengen - hier gebruikte het dagblad hetzelfde argument dat Van Mulken
in 1863 als lid van de Tweede Kamer had gehanteerd toen hij, in tegenstelling tot zijn collega Van Eek, van geen wettelijke regeling van het militair onderwijs wilde weten. Ook het door de conservatief Van Nierstrasz
gehanteerde argument, dat de van de HBS afkomstige jongelui teveel
vrijheid hadden genoten en te weinig discipline bezaten om hen in het
militaire gareel te krijgen, werd door deze krant overgenomen. Van Mulken kreeg nog een veeg uit de pan: "Wij moeten opmerken dat de minister van Oorlog, die over 't geheel genomen, zijne wet met enige oppervlakkigheid verdedigde, over het stelsel, waarop zij berust, heden nog niets
gezegd heeft". Dat "stelsel" achtte het dagblad "onaannemelijk":

163 Ibid., pp 1603-1604.
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"Het doodt de vrijheid van onderwijs; het laat de gansche inrigting van het militair
onderwijs rusten op den zwakken grondslag van het middelbaar onderwijs (...). Wij
hopen dus dat de Kamer zich met dat voorstel niet zal vereenigen"1^4.

Al met al een duidelijke, conservatieve stellingname tegen het liberale
initiatief.

c. Artikelsgewijze

behandeling

(2, 3 en 5 juli)

1. De applicatieschool
Vrijdag 2 juli begon de Kamer met de artikelsgewijze behandeling van
het wetsontwerp. De vorige dag was geheel opgegaan aan de algemene
beschouwingen, waarbij vooral de militaire deskundigen aan het woord
waren gekomen.
Men begon met de beraadslaging over artikel 1 luidende:
"De Koninklijke Militaire Academie is bestemd:
1. tot het opleiden van jongelieden tot officieren van alle wapens bij het leger hier te
lande, en bij dat der koloniën en bezittingen van het Rijk in andere werelddelen;
2. als applicatie-school tot het voortzetten der studiën voor de 2de luitenants der artillerie en genie, alvorens deze bij hun wapen de dienst aanvaarden".

De militaire academie zou dus een tweeledige bestemming krijgen: enerzijds een kweekschool voor jongelui die beroepsofficier wilden worden;
anderzijds zou zij gaan dienen als een instituut waar artillerie- en genieofficieren ter voltooiing van hun studie een extra jaar na hun officiersexamen zouden doorbrengen.
Op dit artikel was een amendement ingediend door Van Sypesteyn.
Als voormalig officier van onze krijgsmacht in de koloniën was hij geïnteresseerd in de discussie die enige jaren daarvoor reeds was begonnen:
moesten het leger hier in Nederland en dat in de koloniën tot één leger
worden samengesmolten? Door zijn amendement wilde hij bereiken dat
de officieren van het Nederlandse leger ook, in de toekomst, na eventuele
wetswijziging, dienst konden doen in de koloniën. Het tweede gedeelte
van het amendement van Van Sypesteyn hield ondermeer in dat de pas
afgestudeerde cadetten van infanterie en cavalerie bestemd voor de
dienst in de koloniën ter aanvulling van hun opleiding een j a a r extra
zouden studeren aan de applicatieschool.
Van Sypesteyn had zijn oorspronkelijk amendement gesplitst in twee
amendementen. Het eerste had de bedoeling officieren van het Nederlandse leger ook te laten dienen in de koloniën. Ter bespoediging van het
debat trok hij dit in, maar De Roo diende al een nieuw amendement in.
164 Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage, 2 juli 1869.

275

Hoofdstuk V
Van Sypesteyn ondersteunde dit amendement - begrijpelijk - van harte.
Hoewel Van Mulken dit amendement - nu van De Roo - ontraadde, werd
het toch met 31 tegen 25 stemmen aangenomen. Het tweede amendement van Van Sypesteyn - het voormalige tweede gedeelte van zijn oorspronkelijke amendement - werd echter met 47 tegen 9 stemmen verworpen.
Evenals Van Sypesteyn had ook De Roo van Alderwerelt een amendement op artikel 1 ingediend. Het had de bedoeling het gestelde onder 2
hieruit te lichten. De Roo was wél voor een applicatieschool, maar niet
een verbonden met de KMA te Breda. Het liefst zag hij deze school gevestigd in Delft, waar zij kon profiteren van de aldaar gevestigde Polytechnische School.
Dit amendement kreeg ondersteuning van een liberaal/conservatief
gezelschap bestaande uit de liberalen Fransen van de Putte, Fokker 165 en
De Bruyn Kops, en de conservatieven Nierstrasz en W. van Goltstein.
Van Mulken ontraadde ook dit amendement op grond van de extra kosten
die een verplaatsing van de applicatieschool met zich mee zou brengen 166 .
Het werd verworpen met 36 tegen 19 stemmen 167 . Voor financiële en bezuinigingsargumenten, zeker wanneer het de landsverdediging betrof,
was men ook toen in onze volksvertegenwoordiging zeer zeker gevoelig.

2. De

vaandrigskwestie

i. Het amendement van De Roo van Alderwerelt
Artikel 1 van het ontwerp ging ervan uit dat de cadetten na twee jaar
studie tweede luitenant werden. De staatscommissie in haar rapport van
1867 had echter gepleit voor een stageperiode van één jaar, waarin de
pas afgestudeerde cadetten eerst hun praktische geschiktheid moesten
aantonen, alvorens tot tweede luitenant te worden benoemd. Aangezien
artikel 1 niet over een vaandrigsrang sprak en evenmin artikel 10, had
De Roo van Alderwerelt een amendement, waarin de vaandrigsrang centraal stond, op de artikelen 10 en 11 ingediend. Omdat een aanvaarding
van dit amendement zou betekenen dat de vaandrigsrang moest worden
ingevoerd, had dat tevens consequenties voor de redactie van artikel 1;
daarom stelde de voorzitter van de Kamer voor eerst te beraadslagen
over artikel 1 en dan onmiddellijk daarop over artikel 10. De Kamer accepteerde zijn voorstel.
De tekst van artikel 10 luidde:

165 Zie biogram.
166 Hand. 1868/69, pp. 1609-1612.
167 Ibid., p. 1621.
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"Hij, die aan het eindexamen heeft voldaan, wordt, behoudens de voorwaarden van
goed gedrag en ligchamelijke geschiktheid, bij het wapen waarvoor hij is opgeleid,
door Onzen Minister van Oorlog aan Ons ter benoeming tot officier voorgedragen, al
mögt er op dat oogenblik geen vacature in den rang van 2den luitenant bestaan1™".

De tekst van het amendement van De Roo van Alderwerelt:
"Hij, die aan het eindexamen heeft voldaan, wordt, behoudens de voorwaarden van
goed gedrag en ligchamelijke geschiktheid, bij het wapen waarvoor hij is opgeleid,
door Ons benoemd tot vaandrig.
De vaandrigs nemen rang boven de adjudanten-onderofficieren en beneden de 2de luitenants. Hunne bezoldiging en de verdere voorschriften, hen betreffende, worden door
ons vastgesteld".

De Roo bracht voor dit amendement de volgende argumenten naar voren:
1) Het rapport van de staatscommissie had de vaandrigsrang bepleit.
Van de zeer capabele leden daarvan waren zeven (oud-)militair die
hoge functies hadden bekleed in leger en/of militair onderwijs. Allen
huldigden het in het rapport neergelegde standpunt.
2) Een praktische aanvulling op de academische opleiding kon worden
verzekerd in de vaandrigsperiode. Ter adstructie citeerde De Roo
daaromtrent uitgebreid uit het rapport; in het bijzonder baseerde hij
zich op de essentiële passage:
"Gebrek aan zelfstandigheid en gemis van de noodige kennis in de leiding en besturing zijner minderen, is niet geheel zonder grond aangevoerd als een gebrek onafscheidelijk verbonden aan de akademische opleiding; de jonge officier in den aanvang van zijne dienst staat daarin
achter bij zijne kameraden uit de gelederen van het leger getrokken.
(...) Het verleenen van eenen rang beneden dien van tweeden luitenant,
doch boven dien van onderofficier en alzoo ongeveer overeenkomende
met de stelling van adelborst eerst klasse bij de zeemagt of van Porteépee-Fahnrich, bij sommige Duitsche legers, schijnt aan boven bedoeld
bezwaar tegemoet te komen169.
3) De militaire praktijk in Frankrijk had bewezen dat onvolledige officiersvorming in een applicatiecursus goed kon worden aangevuld.
Omdat De Roo het praktijktekort voor de cavalerieofficier nog zwaarder vond wegen dan bij de infanterie, refereerde hij aan Frankrijk
want daar "zendt men de jongelieden voor de cavalerie, na een tweejarig verblijf te St. Cyr, twee jaren naar de rijschool te Saumur, maar de
Minister wil daarentegen de officieren van de infanterie en cavalerie
dadelijk naar de corpsen zenden. Het komt mij voor, (...) dat dan

168 Ibid., p. 1618.
169 Ibid., pp. 1618-1619.
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hunne opleiding, uit een praktisch oogpunt, niet genoegzaam is voltooid" 170 .
4) De Pruisische wapenfeiten hadden aangetoond dat de pre-officiersfase
in de vaandrigsrang mede bijdraagt tot goede resultaten. Zonder het
Pruisische leger in alles blindelings te willen navolgen, wees De Roo
erop dat dat leger grote waarde hechtte aan de praktische vorming 171 .
Het Pruisische leger had namelijk enige jaren daarvoor succesvol geopereerd; het had de Denen (1864) en de Oostenrijkers (1866) verslagen en dat was bij de buitenlandse wapenbroeders niet onopgemerkt
gebleven.
Ook dit amendement van De Roo kreeg ondersteuning van een gemengd
gezelschap van liberalen en conservatieven: W. van Goltstein, Van Houten 1 7 2 , Taets van Amerongen 173 , Lenting, De Bruyn Kops en Van Sypesteyn.
ii. Het antwoord van Van Mulken en de repliek van De Roo
Van Mulken ging direct in op het door De Roo ingediende amendement
en de daarbij geleverde argumentatie; hij bestreed deze door te stellen
dat:
a) enige leden van de Staatscommissie door hem waren geraadpleegd en
dat dezen inmiddels op het vaandrigschap voor ex-cadetten waren teruggekomen;
b) de situatie in Frankrijk, door hem anders werd getaxeerd:
"... in Frankrijk waar men toch weet wat een praktisch officier is, bij de
Ecole de St. Cvr. niet twee jaren, maar eigenlijk slechts vijftien maanden oefening geeft aan de kadetten, die daar van de lycées komen, inrigtingen in vele opzigten gelijk staande met onze hoogere burgerscholen. Ofschoon de kadetten maar 15 maanden aan de Ecole militaire
doorbrengen, worden zij na dien tijd toch als infanterie- en cavalerieofficier naar de corpsen gezonden174";
c) in Pruisen het vaandrigschap een andere functie vervulde dan De Roo
voor ogen had. In Pruisen, zo stelde Van Mulken, kon de jongeman die
het diploma van een Realschule of van een gymnasium van de eerste
klasse bezat, een diploma dat veel overeenkomst vertoonde met ons
HBS-diploma, worden toegelaten als vaandrig. Een jongeman die
minstens een jaar aan de universiteit had gestudeerd, kreeg, ook al
was er geen vacature, toch een vaandrigsplaats en hoefde geen examen voor de Kriegsschule, die een cursusduur van tien maanden had,
170
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te doen. Van Mulken verweet De Roo dat deze het paard achter de
wagen spande: De Roo wilde eerst de cadetten het officiersexamen laten doen en hen wetenschappelijk bekwamen en dan pas de vaandrigsrang geven; dat was het omgekeerde van wat in Pruisen gebeurde. Wilde men per se het vaandrigschap invoeren, dan diende men
dat, zoals in Pruisen, vooraf te laten gaan aan de officiersopleiding175.
De Roo repliceerde door te stellen dat
enkele officieren van de staatscommissie er bij hem op hadden aangedrongen alles in het werk te stellen
om bij de Kamer het vaandrigschap
ingang te doen vinden; blijkbaar anderen dan Van Mulken had geraadpleegd!
Naar De Roos mening had Saint-Cyr
een geheel ander karakter dan Breda 176 . Volgens kolonel Booms 177 , "een
der bekwaamste officieren van ons
leger" - hij was o.a. lid geweest van de
staatscommissie - was Saint-Cyr een
school "waar de wetenschappelijke
opleiding van den officier in hooge
mate verenigd is met zijne praktische
vorming".
J.K.H, de Roo van Alderwerelt,
1832-1878

De Roo citeerde Booms verder:
"Op vele militaire scholen is dit geenszins het geval. Ofwel het zuiver
wetenschappelijk onderwijs wordt te hoog opgevoerd, en bepaalt men zich de dienst enkel theoretisch te behandelen, aan de corpsen overlatende, om de officieren van zoodanige inrigting afkomstig, verder bruikbaar of liever gezegd soldaat te maken - en de ondervinding leert genoegzaam dat zij het dan gewoonlijk niet of slechts ten halve worden; - of
wel het omgekeerde heeft plaats gehad. Onder de inrigtingen die tot de eerste categorie
behooren, rangschikken wij de Militaire Akademie te Sreda" 1 7 8 .

Met het bovenstaande citaat wilde De Roo aantonen dat ook Booms, die
het bovenstaande had geschreven vóór er sprake was van dit wetsontwerp en dus onbevooroordeeld zijn mening had gegeven, een voorstander
was van een officiersopleiding die meer op de praktijk zou zijn afgestemd.
175
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Dit laatste was, in de visie van De Roo, niet het geval met de voorgestelde
opleiding, die, evenals de op dat moment nog geldende, te weinig met de
praktijk rekening hield. De Roo was, hoewel hij ook goede elementen in
de opleiding te Saint-Cyr onderkende, vooral een voorstander van het
Pruisische systeem. Hij wilde dat, evenals de staatscommissie, zij het op
een andere wijze dan in Pruisen, invoeren in de Nederlandse officiersopleiding:
"Er is dus geen ander middel dan het Pruisische stehet in praktijk te brengen. De officieren doorloopen daar alle rangen. Om den rang van vaandrig te verkrijgen moet
men het zoogenaamde Abituriënten-examen hebben afgelegd; vervolgens moet men gedurende vijf maanden dienst hebben gedaan in het leger; en daarna moet men den
cursus aan eene der vier militaire scholen bijwonen. Na zes maanden dienst als vaandrig kan men voor den officiersrang in aanmerking komen.
Zoowel dus in Pruisen als in Frankrijk heeft men de behoefte gevoeld om de praktische en de wetenschappelijke opleiding hand in hand te doen gaan; nergens acht men
het voldoende, gelijk dit wetsontwerp, alleen eene eenzijdige wetenschappelijke vorming aan de officieren te geven"^^.

De Roo beëindigde zijn repliek door te stellen dat hij "een groot voorstander van uitgebreide kennis bij het leger, maar niet minder van eene flinke, praktische, militaire vorming" was 1 8 0 .
Van Mulken reageerde opnieuw: hij vroeg zich af wie zou moeten verklaren of die vaandrig bekwaam was? De kolonel van het regiment waar de
vaandrig was geplaatst? Het oordeel zou dan afhangen van één man; het
zou derhalve beter zijn dit door een commissie te laten beslissen.
Ten aanzien van een praktijkgerichte opleiding wilde Van Mulken de
cadetten tweemaal per week met soldaten in contact brengen en hen op
het cadettenkamp dienst laten doen als onderofficier in het eerste jaar,
als officier in het tweede.
Naar aanleiding van de opmerkingen van De Roo over Saint-Cyr merkte hij op dat Booms die school had bezocht vóór de reorganisatie van die
school in 1867. Inmiddels kende Saint-Cyr ook een tweejarige opleiding 181 .
Als reactie op de opmerkingen van Van Mulken over de beoordeling
van de vaandrigs stelde De Roo dat hij die beoordeling niet aan de corpschefs wilde overlaten, maar aan de Koning die daarvoor voorschriften
kon geven 182 .
Van Mulkens vraag wie zou moeten beoordelen of de vaandrig bekwaam was, raakte een kernprobleem. De kolonel van het regiment waar
179
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de vaandrig zou worden geplaatst, was immers "de gebruiker" van de
vaandrig, die in een officiersfunctie in de legerorganisatie was geplaatst.
Van hem zou men toch mogen verwachten dat hij zo'n vaandrig zou kunnen beoordelen op de praktische bruikbaarheid voor de "doe-organisatie"
die zo'n regiment immers was. Van Mulken verwierp dus tijdens het debat met Van Roo de oordeelsbevoegdheid van "de gebruiker" in casu de
kolonel van het regiment die de volledige verantwoordelijkheid droeg
voor de "doe-organisatie" onder zijn bevel en meende dat "een commissie"
daarover beter zou kunnen oordelen. De Roo, oneens met Van Mulkens
opvatting, maakte het nog bonter door niet de korpschefs en ook niet Van
Mulkens commissie, maar de koning met de bruikbaarheidsbeoordeling
te belasten.
Het amendement van De Roo werd daarop in stemming gebracht en
verworpen met 43 tegen 11 stemmen 1 8 3 . Hiermee was de vaandrig als
opleidingsrang voor de aanstaande KMA-officier voor de eerstkomende 94
jaar van het toneel verdwenen.

3. Het toelatingsexamen

(3juli)

i. De Roo van Alderwerelt versus Heemskerk Azn
Wij zijn inmiddels aangekomen bij de behandeling van de kern van het
wetsontwerp: de artikelen 5 en 6. Ook bij de behandeling van deze twee
artikelen in de Kamer zou duidelijk blijken wie voorstander was van de
vijfjarige HBS - al dan niet verplicht wettelijk voorgeschreven - als bewijs
van zodanige algemene ontwikkeling, dat met succes het onderwijs aan
de gereorganiseerde KMA kon worden gevolgd, en wie tegenstander. De
voorstanders - het is al eerder opgemerkt - moesten in het liberale kamp
worden gezocht. De tegenstanders trof men vooral aan bij de conservatieven onder wie J. Heemskerk Azn. een prominente plaats innam; maar
ook bij de anti-revolutionairgezinden en een enkele katholiek en liberaal.
In zijn dissertatie over Heemskerk stelt Huizinga 1 8 4 dat Heemskerk
thuis hoorde in de niet-liberale kringen. Een nauwkeurige plaatsbepaling
in de Kamer stuit op de moeilijkheid dat een inzicht in de politieke
scheidslijnen in deze periode - het is in paragraaf 1 van dit hoofdstuk
reeds ter sprake gekomen - moeilijk te geven is. Heemskerk was tegen de
wet op het middelbaar onderwijs van Thorbecke omdat hij vond dat die
HBS - van bovenaf dwingend voorgeschreven voor gemeenten met meer
dan 10.000 inwoners - in strijd was met de Grondwet. De oprichters
moesten, naar zijn mening, vrij zijn in hun programmakeuze; dit schooltype zou voorgezet onderwijs moeten zijn dat aan de plaatselijke behoef183 Ibid., p. 1621.
184 J.J. Huizinga, J. Heemskerk Azn (1818-1897). Conservatief zonder partij, Harlingen
1973 (dissertatie), pp. 55-56 (hierna: Huizinga).
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ten kon worden aangepast. Uit de praktijk in de Kamer was gebleken dat
Heemskerk tegen de meeste belangrijke wetsontwerpen had gestemd die
door de liberale richting waren gesteund en voorstemde waar deze richting tegen was. Zijn tegenstanders waren vooral de notoire Thorbeckian e n i 8 5 Ook bij het ontwerp tot regeling van het onderwijs bij de KMA
zou hij tegen stemmen.
Op zaterdag 3 juli begon de beraadslaging over artikel 2, dat betrekking had op de aan de KMA te doceren vakken. De Roo van Alderwerelt
zag echter via een motie kans eerst te laten beraadslagen over de artikelen 5 en 6 die onder meer de leeftijd van toelating en het toelatingsexamen zelf inhielden. Hij stelde terecht dat wanneer het amendement van
Heemskerk Azn. - lagere eisen van toelating tot de KMA - zou worden
aangenomen, artikel 2 moest worden gewijzigd186.
Aangezien de tekst van de artikelen 5 en 6 de kern uitmaakten van de
wettelijke regeling van het KMA-onderwijs, waren over deze belangrijke
artikelen vier amendementen ingediend, te weten die van De Roo van Alderwerelt es., Heemskerk Azn., J.W. Gefken en Moens, waarbij de vooren tegenstanders van de vijfjarige HBS als vooropleiding voor de KMA de
artikelen 5 en 6 in hun richting trachtten bij te stellen. De voorstanders,
de liberaal-gezinden, dienden onder leiding van De Roo van Alderwerelt
hun amendement in; de tegenstanders deden dat onder leiding van
Heemskerk Azn 187 .
De tekst van de artikelen 5 en 6 wordt hieronder, gezien de importantie, woordelijk weergegeven:
ARTIKEL 5
"Iedere Nederlander, die op het tijdstip van den aanvang van den cursus den vollen
ouderdom van zeventien jaren heeft bereikt en niet ouder is dan twintig jaren, wordt,
zoo hij daartoe op den door Ons te bepalen tijd en wijze het verzoek heeft gedaan en
door eene geneeskundige Commissie te benoemen door Onzen Minister van Oorlog,
voor den militairen dienst geschikt is bevonden, tot het examen toegelaten om als kadet aan de Akademie te worden geplaatst.
Zij die in het bezit zijn van het getuigschrift of diploma van het eindexamen der hoogere burgerscholen bedoeld bij art. 55 der wet van 2 mei 1863 (Staatsblad no. 50),
leggen dat getuigschrift bij het in te dienen verzoekschrift over".

ARTIKEL 6
"Het examen in het vorige artikel bedoeld, wordt, voor zoover het mondeling is, in het
openbaar afgenomen door eene commissie uit militaire officieren en burgerlijke personen bestaande, jaarlijks door Onze Minister van Oorlog te benoemen.
185 Huizinga, pp. 59-60.
186 Hand. 1868/69, pp. 1623-1624.
187 Ibid., pp. 1624-1625.
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Het betreft de vakken, vermeld onder ojï en с van art. 17 der wet van 2 mei 1863
(Staatsblad по. 50) en voorts het exerceren uit de recrutenschool van het reglement op
de exercitien der infanterie.
Van de adspiranten die, ingevolge de wet tot regeling van het middelbaar onderwijs,
in het bezit zijn van het daarbij bedoelde getuigschrift van het eindexamen der hooge
re burgerschool, wordt het schriftelijk werk door hen voor dat eindexamen vervaar
digd, ter inzage gesteld van de commissie, in de eerste alinea van dit artikel bedoeld.
Hebben meer adspiranten aan het examen voldaan, dan geplaatst kunnen worden,
alsdan geschiedt de plaatsing in de rangorde, die de adspiranten, volgens hunne be
toonde kunde, hebben verkregen, voor zooveel er plaatsen zijn opengesteld.
Bedrevenheid in gymnastiek en schermen strekt tot aanbeveling en doet, bij overigens
gelijke kunde, voorgaan"1^.

De Roo van Alderwerelt opende het debat met de woorden:
"Mijnheer de Voorzitter, in de artikelen 5 en 6 ligt de hoofdgedachte van de wet; zij be
oogen, naar de verklaring van de Regering, aansluiting aan den vijfjarigen cursus der
hoogere burgerscholen"^®.

Hij leverde kritiek op de regering, die van de bezitters van het HBS-diploma op een andere wijze het toelatingsexamen wilde afnemen, dan van
hen die dat diploma niet bezaten. Aan de diplomabezitters zouden slechts
enkele vragen worden gesteld, terwijl aan de niet-bezitters een compleet
mondeling en schriftelijk toelatingsexamen diende te worden afgenomen.
Wel moesten de bezitters van het HBS-diploma hun schriftelijk werk, ge
maakt voor dat HBS-diploma, ter inzage te geven bij de examencommis
sie. Het probleem dat hierdoor ontstond, was van technische aard: hoe
kon men de twee categorieën aspiranten billijk behandelen? Werd door
deze procedure de ene categorie niet bevoorrecht boven de andere? Volgens De Roo was het op die manier onmogelijk op een rechtvaardige manier van bezitters en niet-bezitters van het HBS-diploma het toelatingsexamen, zoals de regering dat zich voorstelde, af te nemen en daarom
moest volgens zijn amendement de tweede alinea van artikel 5 vervallen
zoals ook de kamerleden Gefken (anti-revolutionair) en Moens (vooruitstrevend liberaal) dat in hun amendementen hadden geëist.
Ook in het amendement Heemskerk Azn. diende de tweede alinea van
artikel 5 te worden geschrapt, zij het op andere gronden, namelijk om te
komen tot een andere opzet van het toelatingsexamen. De Roo besloot
zijn toespraak met een korte opmerking, waarin hij de strekking van het
door hem met nog vier andere liberalen ingediende amendement samenvatte:
"Het stelsel, door ons voorgestaan, is een zuiver stelsel, dat alle onbillijkheid uitsluit,
dat aangenomen moet worden door de voorstanders van den vijfjarigen cursus op de
188 Ibid., p. 1624.
189 Ibid., p. 1625.
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hoogere burgerscholen en verworpen door hen die daarvan de tegenstanders zijn Het
stelsel van de Regering kan, naar 't ons toeschijnt, aan geen dezer beide kategorien
voldoen"190

Hij verweet de regering met andere woorden de conservatieve kool en de
liberale geit te sparen; de conservatieven moesten niets hebben van een
monopolie van de HBS, de liberalen die het amendement van De Roo c.s.
steunden, wilden daarentegen het diploma HBS-vijfjarige cursus verplicht stellen.
Het amendement van Heemskerk Azn. hield in dat de tweede alinea
van artikel 5 diende te vervallen en dat daarvoor een toelatingsexamen
in de plaats moest komen dat ongeveer gelijk was aan het toelatingsexamen ingesteld bij de regeling van 30 april 1867 en dat min of meer overeenkwam met het niveau driejarige HBS. In zijn toelichting op het amendement had Heemskerk geschreven dat het toelatingsexamen in zijn
voorstel ongeveer overeenkwam met dat van de Koninklijke Militaire
School te Brussel.
Ook Heemskerk verweet de regering halfslachtigheid; men wilde de
HBS een voorrecht geven, maar er niet duidelijk voor uitkomen. Door de
tweede alinea van artikel 5 en de derde alinea van artikel 6 laadde het
ontwerp de schijn op zich "als of het de jeugd naar de hoogere burgerscholen als het ware wilde drijven" 191 . Hij vond dat de HBS-en, hoewel formeel niet verplicht gesteld, feitelijk geen concurrentie hoefden te vrezen.
Wel was hij van mening dat deze scholen tot dan toe te weinig eindexaminandi hadden opgeleverd. Hierbij beriep hij zich op gegevens van Steyn
Parvé 1 9 2 , een van de inspecteurs van het middelbaar onderwijs. Deze had
in een publicatie meegedeeld dat op het einde van het jaar 1868 37 HBSen met 2.741 leerlingen in Nederland aanwezig waren. 1.907 leerlingen
bezochten toen de HBS-vijfjarige cursus; het aantal leerlingen in de vijfde
klas, de eindexamenklas, bedroeg toen echter slechts 145. Hoeveel van
die 145 leerlingen zouden geschikt zijn voor en genegen tot de militaire
dienst? vroeg Heemskerk zich af. Hij beriep zich op de situatie in Frankrijk en België, waar naar zijn mening de wetgevers eenzelfde regeling
zouden hebben getroffen als die welke hij in zijn amendement voorstelde 1 9 3 . Zijn voorstel kreeg steun van de conservatieven Nierstrasz, De Casembroot en Begram; de anti-revolutionair-gezinden Saaymans Vader 194
en Bichon van IJsselmonde 195 en de conservatief-katholieke Haffmans 196 .
190 I b i d . p p 1625-1626
191 I b i d . p 1626
192 D J Steyn Parvé, De inrichting van het middelbaar onderwijs m Nederland, Leiden 1871, ρ 25 (hierna Steyn Parvé, Inrichting, zie ook biogram)
193 Hand 1868/69, ρ 1626
194 Zie biogram
195 Zie biogram
196 Zie biogram
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Ook de anti-revolutionair Gefken wilde artikel 5 tweede alinea laten
vervallen. Hij vergeleek de toelating tot de KMA met die tot de universi
teit. Aan de laatste kon men met zeer ongelijke getuigschriften: gymnasia
en Latijnse scholen, gaan studeren; zelfs met een colloquium doctum, dat
van universiteit tot universiteit verschilde, lukte dat. Hij wenste voor de
KMA het oude beginsel gehandhaafd te zien: niet het soort vooropleiding
was van belang, m a a r het slagen voor het toelatingsexamen. Hij viel
Heemskerk bij en verweet de regering in deze halfslachtigheid, zoals ove
rigens de voorstellers van de andere amendementen dat ook hadden ge
daan. Artikel 6 moest voor Gefken worden veranderd in het oorspronke
lijke artikel 5 met weglating van alinea 3 en toevoeging van een extra
aantal vakken 1 9 7 . Zijn amende ment werd gesteund door de conservatief
De Brauw 1 9 8 , de anti-revolutionair Wassenaer van Catwijck, de katholiek
Haffmans en de liberaal Van Delden.
De liberaal Moens handhaafde zijn amendement over artikel 5 tweede
alinea; het overige gedeelte van zijn amendement werd door hem inge
trokken. Moens steunde overigens De Roo van Alderwerelt 1 9 9 .
ii. Thorbecke grijpt in en Van Mulken valt hem bij
Thorbecke, inmiddels aan het woord gekomen, maakte onderscheid tus
sen het laten vervallen van artikel 5 tweede alinea (het overleggen van
het HBS-diploma) dat niet alleen in het amendement De Roo с.s., maar
ook in de overige amendementen was geëist, en het overige gedeelte van
het amendement van De Roo en de zijnen.
Over het weglaten van artikel 5 tweede alinea merkte hij op "dat de
aansluiting van het militair aan het middelbaar onderwijs (...) niet op
deze alinea, maar op art. 6 berust, zoodat weglating van die alinea het
karakter, het beginsel, de strekking van het ontwerp hoegenaamd niet
aantast".
Ten aanzien van het overige gedeelte van het amendement De Roo, de
verplichting het HBS-diploma te bezitten, had Thorbecke zijn bedenkingen, die hij in een drietal punten samenvatte. Alvorens daartoe over te
gaan, sprak hij zijn gehechtheid aan zijn geesteskind, de HBS, uit, maar
keerde zich tegelijkertijd tegen de verplichting het diploma van de HBSvijfjarige cursus in bezit te hebben, wilde men toegelaten worden tot de
KMA; dat kwam hem niet erg liberaal voor!:
"Mijnheer de President, het zal wel niet noodig zijn dat ik mijne gehechtheid aan de
hoogere burgerschool, mijne achting voor die instelling en de verwachting welke ik
daarvan koester, betuige. Desniettemin zij mij vergund, bedenkingen tegen de voorgeschreven verpligting in te brengen. (...) Vooraf wil ik in het algemeen zeggen, dat ik
197 Hand. 1868/69, p. 1627.
198 Zie biogram.
199 Hand. 1868/69, p. 1628.
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het niet voor zeer liberaal houde, van iemand, die zich bereid verklaart om bij examen
zijne kundigheden te bewijzen, een getuigschrift te vorderen. (...) Ik zou dat niet verlangen, wanneer de jonge man bereid is om in het examen zijne bekwaamheid of kennis te bewijzen"200.

Met zijn woorden trof Thorbecke De Roo van Alderwerelt en de zijnen in
hun meest kwetsbare plek: hun trots op de eigen liberale beginselen.
Thorbecke stelde dan ook voor artikel 6 zodanig te wijzigen dat de
tweede alinea van dat artikel als volgt zou luiden:
"Het is gelijk aan het eindexamen der hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus,
omschreven bij alinea 3 van art. 17 der wet van 1863, en betreft voorts het exerceren
enz."201.

Thorbecke had, naar zijn zeggen, deze wijziging reeds voorgesteld in de
Commissie van Rapporteurs.
Zijn bedenkingen tegen het amendement van De Roo vatte hij samen
in een drietal punten:
1) Het toelatingsexamen zou een dubbel examen worden, namelijk eerst
het eind examen HBS en dan het toelatingsexamen voor de KMA.
2) Het toelatingsexamen zou volgens het amendement door de minister
moeten worden geregeld en niet door de wet, die, uiteraard, meer garanties bood voor handhaving van de kwaliteit van het toelatingsexamen.
3) Met de eindexamens HBS, afgenomen door de provinciale commissies,
had men tot nog toe te weinig ervaring opgedaan:
"By al mijne gehechtheid aan de hoogere burgerschool, bij al de hooge verwachting
die ik van hare toekomst koester, wensch ik toch de uitkomsten dier provinciale examens nog eenige jaren na te gaan, alvorens daarop de toelating tot de Militaire Akademie te gronden"^02.

Hoewel Thorbecke zich in eerste instantie keerde tegen het amendement
De Roo, wenste hij ook degenen te bestrijden, die het niveau van het toelatingsexamen wilden verlagen. Hij keerde zich hiermee vooral tegen de
conservatief Heemskerk en de zijnen, die in hun amendement het niveau
van het toelatingsexamen van 1868 wilden handhaven en zich tegen het
door het wetsvoorstel voorgestelde niveau keerden:
"In allen deele zal ik, wat de Minister van Oorlog in dit opzigt wil, ondersteunen, en
daarom zou ik er nooit toe kunnen komen op eenigerlei wijze de vereischten van toelating te verlagen. Door verlaging zou het karakter, het wezen, het doel van de wetsontwerp worden gemist. Wordt het verband met de opleiding van den beschaafden bur200 Ibid., pp. 1628-1629.
201 Ibid., p. 1629.
202 Ibid., p. 1629.
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ger, dat op art. 6 berust, niet vastgehouden, dan is in mijn oog deze voordragt weinig
meer waard, en ik zou geen oogenblik aarzelen haar af te stemmen, gesteld dat de
Minister ze niet reeds ingetrokken had"203.

Na een korte schorsing van slechts een kwartier kwam de minister al met
een wijziging van de artikelen 5 en 6 van het wetsontwerp. Die wijziging
hield in dat van artikel 5 de tweede alinea wegviel 204 . Hiermee kwam hij
tegemoet aan de bezwaren van vele kamerleden, die tot uiting waren gekomen in de amendementen door Heemskerk Azn., J.W. Gefken en
Moens ingediend en waarin was gevraagd artikel 5 tweede alinea te laten
vervallen.
Ten aanzien van artikel 6 kwam de minister met een wijziging die
bijna woordelijk gelijk was aan het zoeven door Thorbecke gedane voorstel tot wijziging van artikel 6 tweede alinea. De tweede alinea zou nu
gaan luiden:
"Het is gelijk aan het eindexamen der hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus,
omschreven bij alin. 3 van art. 57 der wet van 2 mei 1863 (Staatsblad no. 50), en betreft voorts het exerceren uit de recrutenschool van het reglement op de exercitiën der
infanterie.
"De derde alinea van art. 6 valt geheel weg"205.

De invloed van Thorbecke was hier wel zeer evident! De geestelijke vader
van de HBS zag zijn voorstel onmiddellijk aangenomen. Zijn HBS-vijfjarige cursus zou, hoewel niet formeel geëist, de basis gaan vormen van het
toelatingsexamen voor de KMA.
Van Mulken bestreed het amendement van De Roo en de zijnen - het
verplichte HBS-diploma voor aspirant-cadetten - door te verwijzen naar
de bestrijding van dat amendement door Thorbecke; wederom een bewijs
van het grote gezag dat Thorbecke genoot bij zijn geestverwanten in het
liberale kabinet. Evenals bij het eindexamen HBS, zo betoogde de minister, zou men bij het toelatingsexamen voor de KMA "niet vragen waar,
maar wat hebt gij geleerd" 206 .
Heemskerk Azn. lichtte zijn tweede amendement, handelend over de inhoud van het toelatingsexamen, toe. Hij was van mening dat het toelatingsexamen niet, zoals Thorbecke en de minister het formuleerden, gelijk maar gelijksoortig zou moeten zijn aan het eindexamen HBS. Over de
Belgische militaire school merkte hij op dat in de toelichting een drukfout
was geslopen: 1867 moest zijn 1857. Ook aan deze school zouden onge203
204
205
206

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

p. 1629.
p. 1629.
p. 1630.
p. 1630.
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veer dezelfde vakken worden geëxamineerd die in zijn voorstel voorkwamen. De leeftijd van de aspiranten was in dat land 16-19 jaar, hetgeen
overeenkwam met de sedert 1867 geldende leeftijdslimieten voor de
KMA. Voor de Franse militaire school gold een leeftijdsgrens van 16 tot
20 jaar. Heemskerk bepleitte een aansluiting van het KMA-onderwijs
aan dat van de HBS-driejarige cursus, waarvan de vakken werden genoemd in de wet van 1863, waardoor de KMA een driejarige cursus zou
moeten krijgen met een leeftijd van toelating die thans (1869) gold; namelijk 16-19 jaar 2 0 7 .
Gefken die "met uitstekend genoegen" het betoog van Thorbecke had
aangehoord, trok zijn amendement in, zoals Moens dat reeds eerder had
gedaan, omdat de laatste het amendement van De Roo ondersteunde.
Er bleven nu nog alleen de amendementen van de conservatief Heemskerk Azn. en de liberaal De Roo van Alderwerelt over.
De gematigd liberaal Van Naamen van Emnes, mede-ondertekenaar
van het amendement De Roo, verklaarde dat hij niet tegen het zojuist
door de minister gewijzigde artikel 6 zou stemmen, ook al werd het, mede
door hem ondertekende, amendement niet aangenomen. Hij zag echter
twee voordelen in het amendement De Roo:
1) door het geëiste HBS-diploma zouden voor de KMA afgewezenen een
andere opleiding kunnen kiezen; bijvoorbeeld de Polytechnische
School te Delft, waarvoor het HBS-diploma een vereiste was;
2) het toelatingsexamen zou eenvoudiger, grondiger en doelmatiger kunnen worden afgenomen.
Van Naamen van Eemnes zag twee bezwaren aan de door Thorbecke
voorgestelde en door de regering overgenomen regeling:
1) het toelatingsexamen - gezien het grote aantal te examineren vakken
- zou te lang duren;
2) er zou gebrek aan personeel op de KMA zijn, nodig om dit examen af
te nemen.
Hij bestreed het amendement van Heemskerk, omdat de laatste te geringe eisen zou stellen aan het toelatingsexamen 208 .
De liberaal Lenting, evenals Van Naamen van Eemnes mede-ondertekenaar van het amendement De Roo, was ook een vurig voorstander van
het verplichte HBS-diploma voor aspirant-cadetten. Hij beweerde, evenals zijn mede-ondertekenaar Van Naamen van Eemnes, dat de afgewezenen voor de KMA en de officieren die de dienst verheten, dan niet zonder
het waardevolle HBS-diploma, nodig om examens af te leggen aan de Polytechnische School te Delft of in Leiden voor Indisch ambtenaar, door
het leven hoefden te gaan. Hij vond dat het toelatingsexamen voor de
207 Ibid., p. 1630.
208 Ibid., p. 1631.
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KMA geen enkele waarde had buiten deze instelling. Hij zou het voorstel
van de regering alleen dan steunen, wanneer deze aan het toelatingsexamen voor de KMA dezelfde rechten verbond als aan het eindexamen
HBS-vijfjarige cursus. Hij besloot zijn rede dan ook met de woorden:
"Door de aanneming van ons amendement heeft, geloof ik, eene volkomen aansluiting
plaats met de wet op het middelbaar onderwijs
Ons amendement is de consequente voortzetting van het beginsel, het is de kroon op de
wet op het middelbaar onderwijs'WS

De Roo van Alderwerelt merkte op dat de minister "door de wijzigingen
die hij van de heer Thorbecke heeft overgenomen", voor een groot deel
had toegegeven "aan de bezwaren die bij de voorstellers van het amendement tegen de redactie van het wetsontwerp bestonden". Uiteraard kon
hij het niet laten te reageren op het verwijt van Thorbecke dat zijn amendement niet liberaal was:
"Ik hoorde met leedwezen van den heer Thorbecke de opmerking, dat het door ons gedane voorstel niet liberaal was. Ik wil gaarne toegeven, dat die geachte spreker beter
dan de voorstellers van het amendement kan beoordelen wat al dan niet liberaal is,
maar ik moet toch opmerken, dat, wanneer men nu ons voorstel niet liberaal noemt,
men zich ook m der tijd had moeten verzetten tegen het gelijksoortige artikel, voortkomende m de wet op den y£ 2 1 " Datzelfde zoogenaamde met-liberale beginsel is toch
door de Kamer en de meeste leden van de liberale partij gesanctioneerd"^1.

Het artikel in de IJkwet van 7 april 1869, waarop De Roo doelde, was art.
23 waarin was bepaald dat toelating tot het verplicht af te leggen ijkersexamen uitsluitend kon geschieden, indien de aspirant-ijkers in het bezit
waren van een doctorstitel in de wis- en natuurkunde of een kandidaatsexamen in die wetenschappen met goed gevolg hadden afgelegd. Eveneens was toelating mogelijk, indien men het diploma vijfjarige HBS of het
diploma van een landbouwschool bezat. Tenslotte kon de aspirant-ijker
ook toelating verkrijgen, indien hij met gunstig gevolg het examen A aan
de Polytechnische School te Delft had afgelegd. Dit examen was gelijk
aan dat van de vijfjarige HBS. Een amendement, door Gefken ingediend
om de verplichte vooropleidingseisen ongedaan te maken, was toen met
35 tegen 26 stemmen verworpen. De vóór-stemmers behoorden overwegend tot de conservatieve stroming. Het wetsontwerp zelf was met 60 tegen 2 stemmen in de Tweede Kamer aangenomen 212 .

209 Ibid, ρ 1632
210 Wet van den 7den April 1869, betreffende de maten, gewigten en weegwerktuigen,
Staatsblad no 57, art 23 (de zgn IJkwet)
211 Ibid.p 1632
212 Hand 1868/69, ρ 819.
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Ten aanzien van Thorbeckes opmerking over de provinciale commissies,
belast met het afnemen van het eindexamen HBS, vroeg De Roo zich af
welke reden er bestond meer vertrouwen te stellen in de door de minister
van Oorlog te benoemen centrale commissie voor het toelatingsexamen
voor de KMA dan in de commissies, benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken.
Evenals Thorbecke bestreed De Roo "het stelsel van den heer Heemskerk". Hij stelde dat de hogere eisen, waaraan aspirant-cadetten nu
moesten voldoen, voortkwamen uit de wens wat rijpere jongelui tot de
academie toe te laten. Tot nog toe waren, zijns inziens, de "betreurenswaardige voorvallen" toe te schrijven aan de te jeugdige leeftijd van de
cadetten. De Roo duidde hier kennelijk op de gebeurtenissen in november
en december 1866, toen de door de cadetten veroorzaakte ongeregeldheden hadden geculmineerd in de zelfmoord van de cadet Mestingh.
Heemskerks verwijzing naar Belgié en Frankrijk bestreed De Roo met
de opmerking dat deze landen geen middelbaaronderwijswetgeving zouden kennen, vergelijkbaar met de Nederlandse.
Heemkerks voorstel over het niveau van het toelatingsexamen, hoewel
min of meer aansluitend bij de driejarige HBS, deed hij als "ten eenen
male onaannemelijk" af:
"Voor het examen, dat de geachte spreker verlangt, kan men zich tegenwoordig op
geene enkele school bekwamen. De vroeger zoogenaamde Franse school verdwijnt met
den dag en het examen, door hem voorgesteld, sluit letterlijk aan geen enkelen cursus
op geene enkele school aan. Had de geachte afgevaardigde minder kennis willen vorderen, dan had hij, dunkt mij, zijn plan m overeenstemming moeten brengen met den
driejarigen cursus van de hoogere burgerschool. Maar dit systeem, hij zal mij de uitdrukking niet euvel duiden, hangt in de lucht"^^.

iii. De katholiek Haffmans aan zet
Haffmans, de conservatief-katholieke afgevaardigde van het district
Roermond en hoofdredacteur van het door hem in 1863 opgerichte Venloosch Weekblad, keerde zich fel tegen het amendement De Roo, dat de
HBS-vijfjarige cursus als verplichte vooropleiding voor de KMA eiste. Hij
memoreerde dat Thorbecke deze eis "niet liberaal" had genoemd. Het effect van het amendement De Roo zou zijn dat de HBS een monopolie
kreeg en
"dat de wet aan de jongelieden, die zich aanmelden, zal zeggen "het is niet genoeg dat
gij bekwaam en geschikt zijt naar hgchaam en geest, neen, gij moet door de hoogere
burgerschool gepasseerd zijn, anders kunnen wij U niet gebruiken".
In het Voorlopig Verslag wordt gezegd: "dat het meer en meer wordt ingezien, dat het
middelbaar onderwijs, zoo als dit bij de wet van 1863, werd mgerigt, de grondslag
behoort te zijn der opleiding van allen die later onder de meest beschaafde en ontwik213 Ibid.p 1634.
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kelde burgers wenschen te worden geteld". Het effect zal dus zijn, dat niemand een be
schaafd en ontwikkeld burger in Nederland zal wezen, indien hij niet door de burger
school gepasseerd is. Het is juist dat effect dat ik wil bestrijden. En dan stel ik U de
vraag: heeft men nog niet genoeg gedaan voor de hoogere burgerscholen ? Zijn de ton
nen schats, die daaraan jaarlijks besteed worden, nog niet voldoende? Is het in de ge
geven omstandigheden
aan de particuliere scholen wel mogelijk om daarmede te con
curreren? Moeten de jongelingen nu nog met geweld naar de hoogere
burgerscholen
gedreven
worden?"214

лИіЕР^Чіі

Mr. J.H.L. Haffmans, 1826-1896

Hij verzocht dan ook bij aanneming van het amendement-De Roo het
wetsvoorstel in te trekken. Haffmans beriep zich daarbij op de memorie
van antwoord van de ministers, die daarin hadden verklaard dat zij, in
dien zij het advies van de staatscommissie van 1867 zouden volgen, de
schijn zouden opwekken de HBS te bevoordelen boven de bijzondere scho
len en dat dit "wel degelijk een monopolie der burgerschool zou daarstellen". Het advies van de staatscommissie was, volgens Haffmans, identiek
met het amendement-De Roo, dus zou aanneming van het amendement
aan de HBS de door Haffmans zo gevreesde monopoliepositie geven. Te214 Ibid., p. 1634.
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vens keerde hij zich tegen Thorbecke die in artikel 6 het behoud van het
karakter van de wet zag: aansluiting aan de HBS. Haffmans zag de noodzaak van aansluiting aan de HBS niet in; hij meende dat men bij de KMA
zich moest afvragen: Wat moet een officier weten? In zijn visie was de
HBS niet bedoeld ter voorbereiding voor een militaire loopbaan 215 .
Haffmans was als anti-liberaal katholiek beducht voor het monopolie
van de HBS, het geesteskind van de liberalen. De vrijheid van onderwijs
werd in liberale ogen het best gegarandeerd door openbaar onderwijs en
dit onderwijs was door het bisschoppelijk mandement van 1868 afgewezen. Thorbecke had in 1863 al rekening moeten houden met de katholieke gevoeligheid ten aanzien van de seminaries, die met de Latijnse scholen/gymnasia buiten het middelbaar onderwijs werden gehouden teneinde hun een grotere zelfstandigheid te geven ten aanzien van het benoemen van docenten.
In zijn krant, het Venloosch Weekblad216, zou Haffmans op 10 juli
1869, nadat het wetsontwerp al in de Kamer was aangenomen, in een ar-,
tikel, zeer treffend getiteld: "Een privilegie voor de burgerscholen verlangd, maar geweigerd", zich fel keren tegen "de fine fleur van de schoolwetsmannen", de ondertekenaars van het amendement-De Roo. Dit
amendement was weliswaar met 43 tegen 16 stemmen verworpen, maar
het stak Haffmans dat jhr. mr. P.T. van der Maesen de Sombreff217, de
katholiek-liberale afgevaardigde van Maastricht, vóór dit amendement
had gestemd:
"De heer van der Maesen stemde voor het monopolie der Staatsburgerscholen.
Nu weet men dat vele katholieke ouders gemoedsbezwaren hebben om hunne kinderen
naar de hoogere burgerscholen te zenden • te recht often onrechte, dat doet er niet toe zij willen er nu eenmaal hunne kinderen niet henen zenden. Het gevolg der bepaling
waarvoor de heer van de Maesen stemde zou dus geweest zijn, dat de militaire loopbaan grootendeels voor de katholieken gesloten werd. Want zonder burgerschool geen
cadet en zonder cadet geen officier. Het gevolg zou in allen gevalle geweest zijn een allerhatelijkste privilege voor- en ongeoorloofd bezorgen van klandizie aan die burgersc/ioien"218.

215 Ibid.,p. 1634.
216 Venloosch Weekblad, zevende jaargang, no. 28, zaterdag 10 juli 1869. Over dit
weekblad is door J.M.W.C. Schatorjé in het kader van een doctoraal werkcollege
persgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in 1983 een werkstuk
geschreven, getiteld: Venloosch Weekblad (1863-1872). Een katholieke querulant in
de uithoek van Nederland. Centraal in dit werkstuk staat de oprichter en hoofdredacteur van het blad mr Leopold Haffmans, die het blad een katholiek, conservatief karakter gaf. S.H.H, van der Hoek bereidt een dissertatie voor over L. Haffmans als katholiek politicus en journalist.
217 Zie biogram.
218 Zie artikel Venloosch Weekblad d.d. 10 juli 1869.
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Nierstrasz, conservatief kamerlid, bepleitte, evenals zijn voorman
Heemskerk, aansluiting aan de HBS-driejarige cursus. Hij had weinig
vertrouwen in de voorgestelde regeling: "Werkelijk, geloof ik, dat wordt
artikel 6 aangenomen zoo als het door de Regering is voorgesteld, het de
dood van de Militaire Akademie zal zijn 219 .
De conservatief Heemskerk reageerde op de kritiek van De Roo en de
zijnen. Hij was tegen het amendement van De Roo. Evenals de liberaal
Thorbecke vond ook* hij dat amendement "niet liberaal genoeg". Hij noemde het zelfs "bepaald illiberaal". Heemskerk verklaarde niets tegen het
openbaar middelbaar onderwijs te hebben, maar wilde het, met Haffmans, geen privilege geven. Met de Roo en diens medestanders was
Heemskerk het eens over de omvang van het toelatingsexamen: dat
mocht niet te groot zijn. Het diende een beperkt, vergelijkend karakter te
dragen. Aan zijn tegenstanders gaf Heemskerk ten antwoord dat hij zich
niet beperkte tot de eisen van driejarige HBS bij het toelatingsexamen.
Hij was van mening dat de wiskundige kennis van de aspirant-cadetten
duidelijk boven het niveau van de driejarige HBS moest uitsteken. Immers ook in het buitenland stelde men hoge eisen aan hun wiskundige
kennis. Hij vond dat de door zijn amendement gestelde eisen zelfs uitgingen boven datgene wat de vijfjarige HBS van zijn kandidaten eiste 220 .
iv. Van Mulkens antwoord aan Heemskerk en De Roo van Alderwerelt
Voor de laatste maal ging Van Mulken in op de redevoeringen die zijn
twee tegenspelers, de conservatief Heemskerk Azn. en de liberaal De Roo
van Alderwerelt over de kernartikelen 5 en 6 van het wetsontwerp hadden gehouden. De beraadslaging over deze twee artikelen had op dat
moment al een hele parlementaire werkdag geëist..Over het amendement-Heemskerk merkte Van Mulken op dat dit zó geringe eisen aan het
toelatingsexamen stelde, dat, bij aanneming ervan de KMA weer vierjarig zou moeten worden, "hetgeen zeer verkeerd zou zijn". Hij corrigeerde
Heemskerk waar deze zich ter verdediging van zijn amendement beroepen had op de gang van zaken bij de Belgische en Franse militaire academies. De minister wees er op dat de Franse militaire academie te SaintCyr veel meer eiste dan het eindexamen HBS:
"Men moet om daarop te worden toegelaten bachelier ès sciences of bachelier ès lettres
zijn. Dit is veel meer dan het eindexamen der hoogere burgerschool vordert"%2\

Over de Koninklijke Militaire School te Brussel merkte hij op:

219 Hand. 1868/69, p. 1636.
220 Ibid., p. 1636.
221 Ibid., p. 1636.
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"De Belgische school, waar ook een tweejarige cursus bestaat, vordert voor de artillerie
en de genie veel meer wiskunde dan de geachte spreker voorstelt. De adspiranten voor
de infanterie en cavalerie leggen er veel minder zwaar examen af dan die voor de speciale wapens, en het laatst bedoeld examen is veel zwaarder dan het programma van
den geachten afgevaardigde. Bovendien zou ik niet graag de Belgische wijze van opleiding voor onze officieren willen gevolgd zien.
Tegen dit amendement, dat de gansche oekonomie der wet verandert, moet ik mij dus
ten zeerste verzetten"2^2.

Van Mulken verzette zich ook tegen het amendement van De Roo c.s., dat
volgens hem te weinig vrijheid bood; hij sloot zich aan bij de kritiek die
Thorbecke al in een eerder stadium had geleverd:
"Evenmin kan ik mij vereenigen met het amendement van de heeren De Roo c.s. Met
hetgeen daartegen door den geachten afgevaardigde uit Assen (ThorbeckeJ is ingebragt, kan ik mij geheel vereenigen. Ik ben het volkomen met hem eens, dat hier vrijheid moet bestaan. Zoo als ik straks reeds gezegd heb, moet men evenzeer aan de Akademie te Breda kunnen komen zonder den cursus aan eene hogere burgerschool te
hebben gevolgd of zelfs zonder het diploma van afgelegd examen, als het examen voor
het diploma voor de hoogere burgerschool kan afgelegd worden zonder de burgerschool bezocht te hebben"^3.

Gezien de uitgebreide plenaire behandeling van het wetsontwerp, men
had inmiddels al ruim drie dagen beraadslaagd over een ontwerp van
twintig artikelen en men was qua aantal artikelen nog niet op de helft,
werd een aantal kamerleden ongeduldig. Hun woordvoerder, de liberaal
Fokker, merkte op dat de Kamer zich al de hele dag bezighield met de artikelen 5 en 6 en de daarop voorgestelde amendementen en daarom
vreesde hij "dat wanneer wij deze breedvoerige discussie nog langer
voortzetten, de Kamer inderdaad niet het aanzien van een Parlement,
maar dat van een dispuut-college zal verkrijgen" 224 . Hij stelde daarom
een motie van orde voor, inhoudend de beraadslaging over de twee artikelen te beëindigen en over te gaan tot de stemming over de amendementen
en vervolgens over de artikelen 225 .
De conservatief Nierstrasz daarentegen was blij met de uitgebreide
discussie; hij had aanvankelijk gevreesd, "dat de Kamer geen geduld en
geen tijd zou hebben om een zoo hoogst belangrijk onderwerp als dit, met
de noodige aandacht en grondigheid te overwegen". De discussie had
hem, zo zei hij, in het ongelijk gesteld: "zij heeft eene uitgebreidheid gekregen die werkelijk in het belang van de zaak hoogst nuttig en verblijdend is. Zullen wij nu dien goeden weg verlaten?" Hij vond dat de voorstellers van de amendementen alle gelegenheid moesten krijgen hun te222
223
224
225
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genstanders tot een andere overtuiging te brengen, aangezien "het niet
liberaal zou zijn om hun de gelegenheid daartoe te ontnemen 226 ".
De motie-Fokker werd daarop met 40 tegen 19 stemmen verworpen,
waaruit bleek dat de meerderheid van de Kamer het met de zienswijze
van Nierstrasz eens was.
De Roo merkte nog op dat de verplichting van het overleggen van het
einddiploma HBS de vrijheid van onderwijs niet in gevaar zou brengen.
Indien men beweerde dat het eisen van het diploma een verkorting was
van de rechten van het bijzonder onderwijs, dan kon dit, naar zijn mening, niet anders genoemd worden dan een "reactie" tegen de wet op het
middelbaar onderwijs 227 . De Roo wilde met deze opmerking blijkbaar het
betoog van Haffmans pareren.
Heemskerk verwees als reactie op de correctie van de minister, naar
een besluit van de Franse regering van februari 1869 waarin was bepaald
dat wie toegelaten wenste te worden tot de militaire academie in het bezit moest zijn van het diploma bachelier ès sciences, "hetgeen ongeveer
overeenkomt met het eindexamen van onze hoogere burgerscholen met
vijfjarigen cursus". Hij merkte op dat dit pleitte voor het stelsel van de
regering, maar nog meer voor het voorstel van De Roo. Heemskerk legde
de nadruk op het feit dat de Franse regering had bepaald dat bij "het
vergelijkend examen slechts de volgende vakken zullen beslissen: rekenkunde, stelkunde, wiskunde, werktuigkunde, beginselen der cosmographie, geschiedenis, taal- en letterkunde. Dus ongeveer als in België". Hij
gaf hiermee impliciet toe dat het wetsvoorstel parallel liep met de wetgeving in deze in Frankrijk 228 .
De amendementen van Heemskerk Azn. en van De Roo van Alderwerelt
kwamen daarop in stemming. Het amendement van Heemskerk werd
met 37 tegen 22 stemmen, en dat van De Roo met 43 tegen 16 stemmen
verworpen 229 .
De voorstanders van het amendement-Heemskerk bleken in overwegende mate conservatief en anti-revolutionair gezind; de voorstemmers
van het amendement De Roo van Alderwerelt daarentegen bleken bijna
uitsluitend liberalen. Een overwinning dus voor Thorbecke en de regering.

226
227
228
229

Ibid., p. 1637.
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Ibid., p. 1637.
Ibid., p. 1637.
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d. De eindstemming

(5 juli)

Ook maandag 5 juli 1869, de laatste, 117e, zittingsdag van het door Van
Weideren Rengers zo vruchtbaar genoemde parlementaire jaar 18681869 230 , was gewijd aan de behandeling van het wetsontwerp. Op die dag
kwamen de overige, nog niet behandelde, artikelen aan bod. Hierin kregen o.a de volgende onderwerpen hun wettelijke regeling: de aan de
KMA te doceren vakken; het overgangs- en eindexamen; het applicatiejaar voor de artillerie- en geniecadetten; de rechtspositie van de burgerleraren; de jaarlijkse bijdrage à f600,— die van de cadetten werd gevorderd
en het bestuur van de academie bestaande uit een Gouverneur en een Directeur der studiën bijgestaan door een Raad van Toezicht. Gezien het
feit dat deze artikelen niet de kern van het ontwerp uitmaakten, willen
wij in het bestek van deze studie afzien van beschouwingen hierover.
Overigens leverde de behandeling van voornoemde artikelen weinig nieuwe gezichtspunten op.
Voor de eindstemming - deze vond plaats in de avondzitting van die
dag - kwam de belangrijkste liberale woordvoerder bij dit ontwerp, De
Roo van Alderwerelt, met een stemverklaring, waarin hij meedeelde
waarom hij tegen het wetsontwerp zou gaan stemmen:
" Io, omdat de vereeniging, aan eene zelfde inngting van officieren leerlingen met
kadetten-leerhngen mij voorkomt ondoelmatig en niet in het belang te zijn van de opleiding onzer aanstaande officieren,
2° omdat m het wetsontwerp, naar mijn inzien, geen voldoende waarborgen gelegen
zijn voor eene behoorlijke vorming der jongelieden, die voor den officiersstand worden
opgeleid"'2^

Blijkbaar was zijn teleurstelling over de verwerping van zijn amendementen betrekking hebbend op de applicatieschool, het vaandrigschap en
het verplicht stellen van het diploma van de vijfjarige HBS voor het toelatingsexamen van de KMA dermate groot, dat hij zich geroepen voelde
tegen het gehele ontwerp te stemmen.
Het wetsontwerp tot regeling van het onderwijs bij de Koninklijke Militaire Akademie kwam daarop in stemming en werd met 38 tegen 14
stemmen aangenomen 2 3 2 . Op twee na waren de tegenstanders allen afkomstig uit het conservatieve en anti-revolutionaire kamp. Naast De Roo
van Alderwerelt stemde ook zijn liberale geestverwant Fransen van de
Putte tegen het ontwerp. Wellicht had het verwerpen van zijn amendement, strekkende tot het vorderen van een bijdrage van zeshonderd gulden van iedere cadet, dus ook van hen die bestemd waren voor de dienst
in de koloniën, mede een rol gespeeld bij het uitbrengen van zijn tegen230 Van Weideren Rengers, p. 427
231 Hand 1868/69, ρ 1659
232 Ibid, ρ 1659
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stem. Men kan zich voorts afvragen of persoonlijke animositeit tussen
Fransen van de Putte en Thorbecke niet eveneens een rol heeft gespeeld
bij het uitbrengen van deze stem.

Λ.Τ. 7ï

ν 55

I.D. Fransen van de Putte, 1822-1902

Par. 5: Het debat in de pers
Na de "titanenstrijd" tussen De Roo van Alderwerelt en Thorbecke, waar
bij De Roo het onderspit had gedolven, was het Dagblad van Zuidholland
en 's-Gravenhage aanzienlijk milder gestemd ten aanzien van het wets
voorstel dan enige dagen daarvoor. Immers op 2 juli had het dagblad de
hoop uitgesproken dat het wetsvoorstel door de Kamer zou worden ver
worpen. Na te hebben geconstateerd dat de Kamer over de artikelen 5 en
6, die de kern van het ontwerp waren, de gehele dag had vergaderd,
sprak deze krant haar tevredenheid uit over de uitkomst van die strijd:
"Wij constateren al dadelijk dat zij eene belangrijke overwinning is voor hen die zich
verzet hebben tegen de strekking om aan het openbare middelbare onderwijs bij deze
wet een privilege te schenken boven het bijzonder
onderwijs.
In dit opzigt hebben wij reden van tevredenheid over de gevoerde strijd".

Na te hebben vastgesteld dat het amendement-Heemskerk het helaas
niet had gehaald en het beginsel van aansluiting aan het middelbaar on297
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derwijs via de Thorbeckiaanse ingreep wel, kwam het blad tot de conclusie dat door deze ingreep "eene groóte bron van onregtmatigheid en onbillijkheid (was) gestopt (...) zodat geen staatsmonopolie wordt gecreëerd
voor de openbare burgerscholen en deze geen doodende concurrentie zullen openen met de particuliere inrigtingen". Het viel de krant op dat
Thorbecke, de schepper van de Wet op het Middelbaar Onderwijs van
1863, herhaaldelijk wantrouwen aan de dag had gelegd ten aanzien van
de aanvankelijke resultaten van dat onderwijs. Het amendement van De
Roo beoogde de "bekrooning" van de Wet van 1863 door het HBS-diploma
"verphgtend" te stellen voor aspirant-cadetten. De conclusie die de krant
trok naar aanleiding van het debat.
"Indirecte aansluiting ( ) aan het middelbaar onderwijs, maar verzekering tevens der
vrijheid van het bijzonder onderwijs"233

Een wat voorbarige conclusie, aangezien het toelatingsexamen overeenkwam met het eindexamen HBS, en wie in Nederland kon toen dit programma aanbieden? Hooguit een "bijzondere" HBS, en die was er op dat
moment nog niet.
Evenals het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage was ook het
liberale Algemeen Handelsblad tevreden nu de strijd in het voordeel van
de vrijheid van onderwijs, waarvan het blad voorstander zegde te zijn,
was uitgevallen.
"Het was een ware veldslag, die tusschen de liberalen onderling geleverd werd het
bleef evenwel een strijd met de wapenen des geestes geen enkel onvertogen woord ontsnapte aan den mond der talentvolle debaters De slag werd gewonnen door den Heer
Thorbecke, die m dezen strijd eene helderheid van geeit, eene scherpte van blik en
eene vaardigheid van taktiek ten toon spreidde, volkomen dezelfde als die hij m den
mannehjken leeftijd wist te ontwikkelen Het amendement De Roo van Alderwerelt
werd, ten gevolge zijner bestrijding, verworpen met 43 tegen 16 stemmen Gelijk wij
wenschten, behaalde de vrijheid van onderwijs de zege boven eene uiterst loffelijke,
maar al te hooggespannen voorliefde voor het middelbaar onderwijs"

Gezien hun steun aan het amendement-Heemskerk werden de Kamerleden Nierstrasz en De Casembroot, beiden marineofficieren, door het blad
gelaakt, terwijl Van Mulken een pluim kreeg:
"Het pleit waarlijk niet voor den wetenschappehjken zin van hen die bij onze land en
zeemagt de hoogste rangen bekleeden, dat de Heeren Nierstrasz en De Casembroot dat
amendement met ijver voorstonden Den minister van Oorlog strekt het tot eere, dat
hij de eischen van den tijdgeest, ten aanzien van het militair onderwijs, waardeerde,
gelijk het een minister voegt m een liberaal kabinet"234

233 Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage, 4/5 juli 1869
234 Algemeen Handelsblad, 5 juli 1869
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Ook het katholieke dagblad De Tijd was tevreden over de uitslag van het
debat Thorbecke- De Roo van Alderwerelt. In h a a r nummer van 15 juli
1869 kwam zij, in een hoofdredactioneel commentaar van vier kolommen
breed op de voorpagina, uitvoerig terug op het parlementair verslag over
het debat dat in het nummer van 6 juli was geplaatst. De Tijd was blij
dat de poging, door De Roo с.s. ondernomen, de vrijheid van onderwijs te
beknotten, was afgeslagen:
"Evenwel komen wij er hier op terug, dewijl het eene poging gold om de vrijheid van
onderwijs nog meer te belemmeren dan reeds geschiedt, en aan de openbare scholen
een nieuw privilege te schenken Deze poging mogen wij niet zwijgend voorbijgaan,
omdat zij grootelijks te kort doet aan de regten, welke de Grondwet allen ingezetenen
gewaarborgd heeft, regten waarvoor wij, en zeer velen met ons, zullen blijven strijden,
kalm doch volhardend, gelijk onze pligt als katholieken en staatsburgers het van ons
eischt".

Na de inmiddels overbodig gebleken amendementen van de conservatief
Heemskerk Azn. en van de anti-revolutionair Gefken te hebben gekarak
teriseerd als "loffelijke inspanning tot verbetering van de voordragt be
doeld om er die aanstotelijke strekking van weg te nemen" richtte het
blad zijn pijlen op het amendement op artikel 5 van De Roo с. s. - "allen
vurige schoolwetmannen" -: het verplichte HBS-diploma:
"Welke hatelijke dwang! Welke nieuwe en krenkende toeleg om voor alle geloovige ou
ders m het algemeen en voor de katholieke ouders m het bijzonder, de toekomst van
hun kroost te bemoeiehjken, als zij niet willen bukken onder het juk der schoolwetpartij'"

Thorbecke, door wiens toedoen het amendement was weggestemd, kreeg
de hem toekomende lof toegezwaaid: immers hij "toonde zich hier inder
daad een handhaver der vrijheid van het regt voor allen". De katholieke
minister Van Mulken, die toch m a a r het door De Tijd gewraakte oor
spronkelijke artikel 5 in zijn wetsontwerp had opgenomen, werd daarover
door De Tijd niet hard gevallen: "waarschijnlijk" had hij niet "het volle
besef' toen hij dat in zijn ontwerp opnam. Ook Haffmans kreeg van De
Tijd een pluim wegens zijn bestrijding van het amendement De Roo: "de
welsprekende afgevaardigde" had immers "in een schitterende improvizatie" zowel het amendement als "de redeneringen zijner voorstanders" be
streden.
Minder vleiend waren de woorden die De Tijd wijdde aan de twee ka
tholiek-liberale afgevaardigden uit Maastricht: baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky en jhr. mr. Van der Maesen de Sombreff. Beiden hadden
het gewaagd het door dit dagblad verfoeide amendement De Roo te on
dersteunen. Dit schoot in het verkeerde keelgat van De Tijd, dat zich ver
plicht voelde te melden dat die ondersteuning zowel "ons diep leedwezen
als onze verbazing en verontwaardiging heeft opgewekt". Voor De Bieber299
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stein had het dagblad nog enige clementie, aangezien hij weliswaar het
amendement had ondersteund, maar niet aan de stemming hierover had
deelgenomen:
"Misschien heeft hij echter later, door de beraadslaging, het juist begrip ontvangen
van zijne strekking en tenslotte tegengestemd of vóór de stemming de Kamer verlaten;
althans wij vinden zijn naam niet op de lijst der vóór-stemmers".
Maar Van der Maesen de Sombreff kreeg de volle lading der kritiek; hij
had immers, in tegenstelling tot De Bieberstein, vóór het amendement
gestemd:
"Wat moet er met de regten der Nederlandsche katholieken geschieden, wat kunnen zij
voor hun hoogste belangen in zake van het onderwijs verwachten als hunne eigene
vertegenwoordigers daar zóó mede te werk gaan? (...) Dit is een openbaar schandaal,
maar dat, hopen wij, er het zijne toe zal bijdragen om velen katholieken de oogen te
openen en ze in het vervolg omzigtiger te maken in de keus hunner vertegenwoordigers
(...). Strijd tegen onze openlijke tegenstanders (...). Wij katholieken zijn daaraan gewoon sedert drie eeuwen, wij ontwijken hem niet (...). Maar groot is het gevaar, dat
ons dreigt door schuldige zwakheid van sommigen, wier eerste pligt is met ons in het
gelid te staan, en desniettemin de kracht van den vijand versterken!"^3*5
Met het bovenstaande commentaar kon de katholieke liberaal of liberale
katholiek, oud-collega van Thorbecke in diens tweede kabinet, het doen.
De aanstaande schoolstrijd kwam op gang!
Opvallend is dat zowel het conservatieve, het liberale als het katholieke persorgaan tevreden waren over de afloop van het debat. Alle drie
dagbladen zagen hierdoor de vrijheid van onderwijs gewaarborgd. Alleen
de Arnhemsche Courant liet op 9 juli - de wet was inmiddels in de Tweede
Kamer aangenomen - een afwijkend geluid horen. In h a a r commentaar
liet deze krant zich kennen als een voorstander van de opvattingen van
De Roo c.s. en bestreed dat het bijzonder middelbaar onderwijs bij aanneming van het amendement De Roo zou zijn benadeeld.
"Ook wij zijn van oordeel dat de aansluiting aan het middelbaar onderwijs beter gewaarborgd zou zijn indien het bekende amendement was aangenomen. Wat men
daarvan gezegd heeft, ook buiten de Kamer, dat het middelbaar onderwijs daardoor
benadeeld zou zijn, is ten eenenmale onjuist. De kweekelingen van bijzondere inrigtingen zullen nu evenzeer moeten onderwezen worden in al de vakken van het middelbaar onderwijs en een examen afleggen geheel gelijk aan 't eindexamen der hoogere
burgerschool.
Hoe er dus sprake van kan zijn dat de bepaling van het wetsontwerp aan het bijzonder onderwijs meer vrijheid laat, begrijpen wij volstrekt niet".

235 De Tijd, 15 juli 1869.
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Het commentaar waarin de Arnhemsche Courant zijn idool Thorbecke nu
eens niet bijviel, eindigde echter positief:
"Intusschen verheugen wij ons over de aanneming van de wet. Goed uitgevoerd, zal ze
de opleiding der officieren aanmerkelijk verbeteren. Wij wenschen daarom den minister geluk, die den moed had haar te ontwerpen, tegen den raad van velen in te verdedigen, en het genoegen had haar door meerderen te zien goedgekeurd dan men had
kunnen verwachten"236.

Enige dagen nadat het wetsontwerp in de Tweede Kamer was aangenomen, kwam het Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage met het in
zijn ogen verontrustende bericht dat aan het toelatingsexamen voor de
KMA, waar 88 plaatsen te vergeven waren, slechts 94 sollicitanten hadden deelgenomen, waarvan er 24 kans hadden gezien aan de exameneisen te voldoen. De grote terugval in toeloop schreef het Dagblad ten dele toe aan de hogere eisen die sinds 1868 aan dat examen waren gesteld.
Het dagblad vroeg zich af hoe dat in de toekomst moest gaan, wanneer de
aspirant-cadetten onder vigeur van de bijna aangenomen wet een toelatingsexamen moesten doen dat "zeer hooge eisenen" zou gaan stellen; die
eisen kwamen immers overeen met het HBS-examen. De KMA zou dus
alleen voor bevoorrechten toegankelijk zijn en dan nog zouden onder die
bevoorrechten zich ook lieden bevinden "die naar den verstande niet ruim
genoeg bedeeld" waren "om met succes naar de plaatsing te streven". Het
voorzichtig positieve geluid dat het dagblad enige dagen daarvoor nog
had laten horen ten aanzien van de vrijheid van onderwijs, verdween volkomen, en het pessimisme over de Akademiewet, die nog door de Eerste
Kamer moest worden aangeno men, vierde hoogtij:
"Zullen er alzoo niet betrekkelijk slechts weinigen zijn die en dingen naar den rang
van kadet en daarvoor geschikt zijn worden bevonden?
Zal het gevolg daarvan niet wezen dat wij eene Militaire Academie zullen krijgen,
waarop wel eene wet gemaakt is, maar waarin bijna geen kadets zullen plaats nemen,
die in één woord grootendeels ontvolkt zal blijven? Ons dunkt, dat dit met bijna mathematische zekerheid te voorspellen is.
En dan zal men toch niet kunnen beweren, dat van de werking der wet gunstige uitkomsten te verwachten zijn, dat de aanneming van zoodanige wet wenschelijk kan geacht worden"23"!.

De voorspelling van het conservatieve dagblad zou maar al te zeer en al
te snel bewaarheid worden. Al in 1874 was de toeloop tot de KMA dusdanig gering en het aantal cadetten dat slaagde voor het zware toelatingsexamen zo laag, dat in dat jaar de eerste pogingen werden ondernomen om de Wet van 1869 te vervangen.

236 AC, 9 juli 1869.
237 Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage, 9 juli 1869.
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Par. 6: Besluitvorming in de Eerste Kamer
Woensdag 7 juli 1869 ontving de Eerste Kamer bericht dat de Tweede
Kamer het wetsontwerp tot regeling van het onderwijs bij de Koninklijke
Militaire Akademie had aangenomen. Diezelfde dag nog werden de afdelingen van de Eerste Kamer die zich over het ontwerp zouden gaan buigen, geformeerd 238 .

o. Verslag
antwoord

van de commissie

van rapporteurs

en memorie

van

In het verslag van de commissie van rapporteurs, dat tegelijk met de memorie van antwoord van de minister van Oorlog op 12 juli aan de Eerste
Kamer was aangeboden, werd ingegaan op enige kernpunten van het ontwerp. Wettelijke regeling van het onderwijs aan de KMA kwam "aan vele
leden gewenscht voor". De voornaamste bedenkingen werden geuit tegen
het hoofdbeginsel van het ontwerp: aansluiting van het KMA-onderwijs
aan dat van de HBS-vijfjarige cursus. Het feit dat men nog onvoldoende
bekend was met de resultaten van het middelbaar onderwijs telde in deze
mee. Ook vroegen sommige leden zich af of jongelui tussen 17 en 20 jaar
oud, die slechts twee jaar op de KMA zouden verblijven en al gewend waren aan het vrije studentenleven en de vrije studie, nog wel tot goede militairen konden worden gevormd. Tevens werd bezwaar gemaakt tegen de
hoge eisen van het toelatingsexamen; men zag liever de vakken, noodzakelijk om het onderwijs aan de KMA met vrucht te kunnen volgen, opgenomen in het programma van het toelatingsexamen. Diverse andere leden daarentegen waren gelukkig met de verhoogde leeftijd van toelating
tot de KMA, gezien de bezwaren verbonden aan de, huns inziens, te jeugdige leeftijd van toelating, zoals die op dat moment nog gold. Deze leden
meenden echter dat de HBS-driejarige cursus de norm had moeten zijn
voor het toelatingsexamen en niet de vijfjarige cursus 239 .
In zijn memorie van antwoord ging Van Mulken in op de geuite bezwaren in het verslag van de commissie van rapporteurs.
Tegen 1872, aldus de minister, zouden de HBS-en "in volle werking"
zijn en deze instellingen zouden gunstig afsteken bij de "zoogenaamde afrigtingsscholen". Ook de bezwaren tegen de hoge toelatingsleeftijd, 17-20
jaar, en de korte cursusduur, twee jaar, bestreed hij met een verwijzing
naar het buitenland. Hij verwees naar de militaire scholen in België en
Frankrijk. Daar lag de toelatingsleeftijd respectievelijk tussen 16 en 20,

23Θ Verslag der Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal gedurende het
zittingsjaar 1868-1869 (hierna: Hand. 1), p. 332.
239 Hand. 1, 1Θ68/69, pp. 360-361.
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en 17 e n 20 j a a r en d a a r verlieten de c a d e t t e n n a h u n tweejarige opleiding als officier deze scholen 2 4 0 .

6. Plenaire

vergadering

Donderdag 15 juli 1869 vond in de E e r s t e K a m e r de p l e n a i r e b e r a a d s l a ging over h e t w e t s o n t w e r p p l a a t s . Tijdens die b e r a a d s l a g i n g , die slechts
één dag zou d u r e n , voerden drie s e n a t o r e n h e t woord: m r . E.J.A. g r a a f
v a n Bijlandt 2 4 1 ; de conservatief, oud-artillerieofficier, vroegere vriend en
t h a n s t e g e n s t a n d e r v a n Thorbecke, W.A. b a r o n S c h i m m e l p e n n i n c k v a n
der O y e 2 4 2 en de conservatieve a n t i - r e v o l u t i o n a i r m r . J. M e s s c h e r t v a n
Vollenhoven 2 4 3 .

W.A. baron Schimmelpenninck van der Oye, 1800-1872
240
241
242
243

Ibid., pp. 361-362.
Zie biogram.
Zie biogram.
Zie biogram.
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Van Bijlandt bleek voorstander van "het goede beginsel dat het militair
onderwijs geregeld moet worden bij de wet"; hij verheugde zich dat aan
de HBS géén privilege was gegeven en dat het er niet toe deed waar en
hoe de vereiste kennis voor het toelatingsexamen verkregen was. Hij
bleek echter niet geheel overtuigd dat de tweejarige cursus op de KMA
voldoende zou zijn voor de militaire opleiding, maar hij stond in het algemeen welwillend tegenover het ontwerp 244 .
De conservatieve oud-krijgsman Schimmelpenninck van der Oye daarentegen was mordicus tegen. Hij verklaarde de minister van Oorlog, door
hem als persoon zeer hooggeacht, de oorlog! Hij meende dat de artikelen
van het ontwerp eerder door "een schoolmeester" geformuleerd waren
dan bezield van "een echten krijgsmansgeest" en hij had grote bezwaren
tegen de aansluiting van het KMA-onderwijs aan dat van de vijfjarige
HBS. Hij beargumenteerde dat door in de eerste plaats te wijzen op het
hoge percentage (75%) afgewezen aspirant-cadetten bij het onlangs gehouden toelatingsexamen voor het studiejaar 1869-1870. Vervolgens
wees hij op de Franse generaals Napoleon, Murat en Ney en hun Nederlandse collega's Van Mulken en Daendels die volgens hem ook zonder formele militaire schoolopleidingen uitstekende officieren waren geworden.
Hij uitte vervolgens zeer krachtig zijn afkeer van een officiersopleiding
die in zijn visie te veel het accent zou gaan leggen op het wetenschappelijke en die van de cadetten, gewend aan hun op de HBS genoten vrijheid,
meer studenten dan militairen zou maken:
"In het laatste jaar vóór dat zij naar de Militaire Akademie zullen gaan, zijn zij nagenoeg gelijk aan studenten; zij leeren koffijhuisloopen, biljardspelen en op de eene of
andere manier omgang hebben met vrouwen; maar denken er niet aan dat zij op de
militaire school aan eene tucht zullen worden onderworpen, gelijkstaande met die op
de Fransche militaire scholen. Wij zullen een leger krijgen zamengesteld uit professoren, maar geen praktisch leger".

Ter ondersteuning van zijn betoog haalde hij Koning Willem II aan die
hem meer dan eens zou hebben gezegd: "die boekenwurmerij is eene bijzaak, en die maakt men veel te veel tot hoofdzaak: wij kunnen des noods
Breda wel missen" 245 . Hij betoogde dat men alles ondergeschikt had gemaakt aan de vijfjarige HBS en dat iemand die zich te veel op de wetenschap concentreerde, alleen bij uitzondering een goed militair zou worden. Hij verwees ook n a a r "twee uitstekend bekwame mannen", zijn
"oude vriend" Storm van 's-Gravesande en De Roo van Alderwerelt, die
als leden van de Tweede Kamer tegen het wetsontwerp hadden gestemd,
zij het om verschillende redenen. Hij vroeg zich af - zoals dat ook reeds in
de Tweede Kamer was gedaan - waarom men met het indienen van het

244 Hand. 1 1868/69, pp. 381-382.
245 Ibid., p. 382.
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wetsontwerp niet had kunnen wachten tot aanstaande september "wanneer zulke uitstekende mannen als Knoop en de heer Stieltjes zitting in
de Tweede Kamer zullen nemen". Schimmelpenninck van der Oye kwam
tot de slotsom dat hij verplicht was tegen het wetsontwerp te stemmen 246 . Men kan zich afvragen of zijn besluit tot tegenstemmen niet mede was ingegeven door zijn afkeer van zijn vroegere vriend en huidige tegenstander Thorbecke. Deze had hem in november 1852 ontslagen als
Commissaris des Konings van Gelderland, en Schimmelpenninck van der
Oye heeft in dit wetsontwerp wellicht een geestesproduct gezien van
Thorbecke, die immers een wezenlijk aandeel had gehad in het door de
Tweede Kamer aangenomen wetsontwerp.
Ook de anti-revolutionair Messchert van Vollenhoven keerde zich tegen de, zijns inziens, hoge toelatingsleeftijd van de aspirant-cadetten, die,
gewend aan hun vrijheid, moeilijk in het militaire gareel zouden zijn te
krijgen 247 .
In zijn antwoord aan de drie senatoren ging Van Mulken in op de door
hen gemaakte op- en aanmerkingen. Zijn meest uitvoerige antwoord was
bestemd voor Schimmelpenninck van der Oye. Hij bestreed diens opvattingen, met name die ten aanzien van de wetenschappelijke vorming van
officieren. De minister wees daarbij op zijn zevenjarige ervaring als docent aan de KMA. In deze functie had hij ondervonden dat van de "afrigtingsscholen" jongelui kwamen, die slechts door middel van het van buiten leren van de leerstof zich kennis konden eigen maken.
Ten aanzien van de bezwaren van Van Bijlandt en van Schimmelpenninck van der Oye tegen de huns inziens te korte cursus van twee jaar
aan de KMA, merkte Van Mulken op dat de laatste, toen deze een halve
eeuw geleden zijn eerste onderwijs aan de Delftse Artillerie- en genieschool genoot, zich wel zou herinneren "dat de jongelui op kamers waren
gehuisvest bij de burgers"; dat de cursus twee j a a r en tien maanden
duurde en dat er van die school uitstekende officieren kwamen, "die
thans nog het sieraad van het leger" waren 248 .
Van Mulken richtte zich daarna tot de Kamer en merkte op dat hij
"rijpelijk overwogen en onderzocht" had hoe de aan de KMA gedoceerde
vakken in het buitenland werden onderwezen. Hij doelde daarbij vooral
op de exacte vakken, gedoceerd op de diverse militaire academies. Hij
verwees daarbij naar de militaire academies van Frankrijk te Saint Cyr
en de Ecole Polytechnique waar het onderwijs "uitstekende vruchten" zou
dragen, omdat daar weinig les werd gegeven en veel aan de eigen studie
van de cadetten werd overgelaten (Knoop had dit voor de KMA reeds in
1848 bepleit!). Van Mulken bepleitte dit nu ook voor de KMA, waar hij,

246 Ibid., p. 383.
247 Ibid., p. 383.
248 Ibid., p. 384.
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vooruitlopend op de nieuwe wet, al enige experimenten met het onderwijs
had laten plaatsvinden 249 .
De aantijging van Schimmelpenninck van der Oye dat het wetsontwerp
door een "schoolmeester" zou zijn geconcipieerd, bestreed hij door te verwijzen naar het rapport van de Staatscommissie, dat de grondslag had
gevormd voor het wetsontwerp. In die commissie hadden "militairen van
zeer groóte bekwaamheid" zitting gehad. Eén van hen, generaal Delprat,
had hem enige weken geleden nog verklaard, dat het wetsontwerp, zoals
het nu was, volledig strookte met zijn inzichten.
Over de vijfjarige HBS als vooropleiding voor de KMA maakte Van
Mulken nog enige slotopmerkingen:
"Om nog eenmaal terug te komen op de hoogere burgerscholen, zoo moet ik doen opmerken dat zij naar mijn oordeel hetzelfde zijn als de Real-Schule m Pruisen en de
Lycées m Frankrijk.
Nu zegt de geachte afgevaardigde uit Noordholland (Messchert van Wollenhoven), dat
er op de Lycéen reeds een zekere militaire discipline bestaat en de jongelieden daar
dus reeds half als militairen worden gevormd. Ik heb die lycéen laten onderzoeken, en
de slotsom van dit onderzoek is geweest, dat er op die mrigtingen zeer weinig militairs
is, maar dat er zeer veel wordt geleerd, en dat men op de militaire school van SaintCyr niet toegelaten wordt, tenzij men 't bewijs levert dat men is bachelier ès sciences of
bachelier ès lettres. Eerst na dat bewijs geleverd te hebben, worden de jongelieden tot
het vergelijkend examen toegelaten (...) In Pruisen moet men een getuigschrift hebben
van het afgelegd eindexamen van de Real-Schule. om porte-épée-vaandrig te worden,
vervolgens moet men als zoodanig 6 maanden bij de troep dienen, dan eerst gaat men
naar de Kriegsschule, en, na daar tien maanden geweest te zijn, doet men officiersexamen
Nu vraag ik of onze jongelieden dan niet in twee jaar kunnen leeren wat men in Pruisen in tien maanden leert? Hoe lang blijven de leerlingen op de Ecole de St. Cyr? Eigenlijk maar vijftien maanden; zij gaan dan als officier naar het corps, zonder te voren ooit met den troep m aanraking geweest te zijn, en toch zal niemand
betwisten,
dat de Franschen goede officieren Ae&oera"25"

Uit het bovenstaande citaat blijkt hoe goed Van Mulken zich in Europa
had georiënteerd. Hij toonde aan dat men bij aanneming van dit wetsontwerp internationaal in de pas liep wat betreft een hoogwaardige vooropleiding voor de Nederlandse militaire academie. Ook de door sommige tegenstanders van het wetsontwerp geuite vrees dat de cursusduur van
twee jaar te kort zou zijn, bestreed hij met verwijzing naar de praktijk in
de militair toonaangevende landen in Europa, Frankrijk en Pruisen. Het
gemis aan een praktijkstage voor de aanstaande officier in de vorm van
een vaandrigschap was voor Van Mulken niet wezenlijk. Hij verwees in
dit verband naar Saint-Cyr, waar men de ex-cadetten praktisch onvoor-

249 I b i d . p 384.
250 I b i d . p . 385
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bereid n a a r de troep zond. De internationale dimensie die achter dit
wetsontwerp stak en het gezag waarmee Van Mulken, gezien zijn lang
durige ervaring met het militair onderwijs, kon spreken, kwam tot uiting
in de slotwoorden die hij sprak aan het einde van deze zeer uitvoerige
parlementaire behandeling, onmiddellijk voordat de eindstemming in de
Eerste Kamer zou plaatsvinden:
"Het is na rijp beraad en wel doordacht dat deze wet door mij is ontworpen, en ik heb
daarbij getracht, alle mogelijke renseignementen omtrent de opvoeding van militairen
in het buitenland te verkrijgen. Ook op grond van mijne ondervinding, als mij het
grootste deel mijns levens met militair onderwijs bezig gehouden hebbende, meen ik
dat, wanneer dit onderwerp tot wet zal zijn verheven, wij gerust kunnen zijn, na ver
loop van tijd, degelijke bekwame officieren voor ons leger te zullen bekomen"^\
Het wetsontwerp kreeg een zeer grote meerderheid: 22 tegen 2 stemmen.
De tegenstemmers waren Schimmelpenninck van der Oye en Messchert
262
van Vollenhoven
(zie voor de in het Staatsblad gepubliceerde wet: Bij
lage C).
Op 17 juli 1869 bekrachtigde koning Willem III het ontwerp, voorzien
van het contraseign van de ministers Van Mulken en De Waal. 26 Juli
werd de wet gepubliceerd in het Staatsblad 2 5 3 van het Koninkrijk der Ne
derlanden no. 141 onder de titel:
"WET VAN DEN 17DEN JULIJ 1869, TOT REGELING VAN
ONDERWIJS BIJ DE KONINKLIJKE MILITAIRE
AKADEMIE".

с. Schimmelpennincks

optreden

in de pers

HET

besproken

Hoewel het debat in de Eerste Kamer geen nieuwe gezichtspunten had
opgeleverd, bleef het optreden van Schimmelpenninck van der Oye in de
persorganen van de conservatieve en liberale richting niet onopgemerkt.
Het conservatieve Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage beoor
deelde, zoals te verwachten viel, het optreden van Schimmelpenninck ui
terst welwillend:
"Met al den moed eener wèlgevestigde overtuiging, die de begaafde en zaakkundige
redenaar niet mögt opofferen aan de hoogachting en de sympathie welke hij voor den
Minister gevoelde, veroordeelde de heer Schimmelpennick van de Oye, even als de heer
Messchert van Vollenhoven, de strekking die in de wetsvoordracht is gelegen; de strekking om den aanstaanden officier van het Nederlandsche leger vol te proppen met
eene oppervlakkige kennis, die hij kan ontberen".

261 Ibid., p. 385.
252 Ibid., p. 385.
253 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden No. 141 (1849) (hierna: Staatsblad)
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Ook Van Mulken, hoewel deel uitmakend van het liberale kabinet en indiener van het wetsontwerp, kreeg een welwillende behandeling, aangezien hij door zijn optreden in de Eerste Kamer en zijn vertrouwenwekkende persoonlijkheid kans zou hebben gezien voor dit omstreden wetsontwerp een overweldigende meerderheid van de Eerste Kamer achter
zich te krijgen:
"De Minister van Oorlog heeft daarentegen ( ) het hoofdbeginsel waarop de wet rust
niet zonder talent verdedigd Maar ( ) dat bij die verdediging, de gewigtige bezwaren,
die wij m hoofdtrekken hebben geschetst, wel werden weersproken, maar op deugdelijke gronden m geenen dele weerlegd ( )
Wij durven dan ook veilig zeggen dat volstrekt niet uit eigen overtuiging van het
deugdzame der beginselen l j , maar veeleer vertrouwen m de overtuiging van dezen
Minister van Oorlog, die te regt als een ervaren en practische krijgsman door een ieder
wordt geëerd, de Kamer tot de aanneming van deze wetsvoordragt heeft doen besluiten
en de gewigtige bezwaren, die gewis in gemoede door meerderen gedeeld worden, ligt
heeft doen tellen"25*

De liberale krant bij uitstek, de Arnhemsche Courant, was bepaald niet
gecharmeerd van Schimmelpennincks optreden in de Eerste Kamer,
maar kon wel waardering opbrengen voor het optreden van Van Mulken:
"Hij CSchimmelpenninck van der OyeJ achtte het gevaarlijk met den nieuwen tijd mee
te gaan Met het aangeboden "schoolmeesters"plan zou men geen goede militairen
kweeken
( ) Zijn beweren lokte een warm pleidooi uit van ( ) den Minister van Oorlog, die ook
nu bewees dat hij het nieuwe ( ) durft in te voeren
( ) Hij had de voldoening dat zich 22 leden vóór zijn ontwerp verklaarden, terwijl de
heer Schimmelpennmck
slechts één bondgenoot had die met hem tegen de wet
stemde"255

De Arnhemsche Courant was echter nog niet klaar met Schimmelpenninck van der Oye. In een drietal hoofdredactionele artikelen op de voorpagina's van haar nummers van 22, 23 en 24 juli 1869 ging de krant uitvoerig in op Schimmelpennincks opvattingen over de gewenste officiersopleiding aan de KMA, het debat tussen hem en Van Mulken en de visie
die het dagblad had op de wetenschappelijke vorming van de aanstaande
officier en diens latere positie in de samenleving in relatie tot diens medestaatsburgers. Ter illustratie volgen enige citaten uit deze reeks, waarbij het volgende citaat, afkomstig uit het eerste artikel van de reeks van
drie, het optreden van Schimmelpenninck en zijn medestander Messchert
van Vollenhoven laakte:

254 Dagblad van Zuidholland
255 AC, 17 juli 1869
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"Het heeft ons ( ) m hoge mate verwonderd, dat verstandige menschen, zoals de heeren Schimmelpenninck van der Oye en Messchert van Vollenhoven, deze oud burgemeester van de hoofdstad, gene oud-mmister van Binnenlandsche Zaken, m de zitting
van de Eerste Kamer ( ) met zulke redeneringen optraden, om het wetsontwerp ( ) te
bestrijden De heer Messchert riep na voorlezing van het programma der vakken die
aan de jongelui onderwezen werden, met verbazing uit "Welk een wijsheid'" en de
heer Schimmelpenninck maakte de naïeve opmerking dat Daendels, Van Mulken en
Napoleon I allen zouden gedropen zijn, als zij aan zulk een programma voor het examen moesten beantwoorden Murat en Ney zouden er ook niet zijn doorgekomen'®^
In de volgende citaten, ontleend aan het tweede artikel, waarin uitvoerig
werd ingegaan op het debat Schimmelpenninck van der Oye - Van Mulken, lag uiteraard de sympathie van het dagblad geheel aan de kant van
de minister:
"Dit debat is( ) hoofdzakelijk gevoerd tusschen den heer Schimmelpenninck van der
Oye en den Minister van Oorlog Tussen deze twee zeventigers toonde zich een opmerkelijk verschil De jongste m jaren (de heer Schimmelpenninck) was de oudste m
denkbeelden, terwijl de oudste m jaren de man was die met zijnen tijd meeging"
Hierna parafraseerde het dagblad Schimmelpennincks woorden:
"De militairen worden veel te knap, zij zijn bestemd niet om te studeren, maar om te
vechten "tucht en kader", militaire geest" dat rs wat wij noodig hebben en die leert
men veel beter als men wat weinig geleerd heeft en wat weinig weet"
en kwam tot de volgende voor Schimmelpenninck vernietigende conclusie:
"De oorlogskunst is m onze dagen vooral, geen ambacht meer, maar eene wetenschap
De hoofden (als er hersenen m zitten) doen nog meer dan de beenen Algemene kennis,
algemeene ontwikkeling geeft juist dien ruimeren blik, die zamentrekking van de verstandelijke krachten op één punt, zonder welke men nooit een goed aanvoerder ( ) is
De wetenschappelijke ontwikkeling zal niet alleen aan den militairen geest niet schaden, maar dien nieuwe kracht bijzetten, omdat zij dit reservefonds voor onvoorziene
omstandigheden vormt, dat den militair van ambacht geheel ontbreekt Dat de zoogenaamd "wetenschappelijke man" daardoor ook tevens een onpraktisch man zou wezen,
is een dier oude vooroordeelen, welke eigenlijk de moeite van het wederleggen niet
meer waard zijn"25?
Het derde, en tevens laatste, artikel bevatte, zoals reeds vermeld, de visie
van de Arnhemsche Courant op de wetenschappelijk gevormde officier in
de Nederlandse samenleving:

256 Ibid,22juhl869
257 Ibid , 23 juli 1Θ69
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"Niemand verlangt ( ) dat de officier uitsluitend een man van wetenschap zij en zyn
vak behandelt als eene bijvak, men wil slechts dat hij in zijn vak een wetenschappelijk
ontwikkeld man zal wezen, op de hoogte van zijn tijd, bekend niet alleen met "tucht en
kader", maar ook met de eischen en behoeften in het algemeen der
maatschappij,
waarvan hij leeft en waarvan ook hij deel uitmaakt (. )
De officier (. ) verkeert met de burgers, ondergaat hun invloed, oefent zijn invloed op
hen uit, en deze klasse der maatschappij uit te sluiten van de hoogere beschaving van
den geest, is eene onbillijkheid jegens haar, een nadeel voor de samenleving (. ) De
toenadering is wederzijds, de militair legt zich op de wetenschappen van den vrede
toe, de burger tracht kennis te bekomen van de
krijgswetenschappen"25^.

Uit het bovenstaande citaat zou men de conclusie kunnen trekken, dat
het liberale Arnhemse dagblad een pleidooi hield voor een "vermaatschappelijking" avant-la-lettre van de krijgsmacht, althans van haar officierskorps. Het zou nog ruim honderd jaar duren, voordat deze "vermaatschappelijking" daadwerkelijk gestalte kreeg.

Samenvatting en conclusies
Het door de staatscommissie op 30 januari 1867 uitgebrachte rapport was
zonder de adviserende leden tot stand gekomen. Op 25 maart daaropvolgend vroeg het conservatief-liberale Tweede-Kamerlid jhr. C.M. Storm
van 's-Gravesande de afwijkende rapporten van de adviserende leden
alsnog te laten drukken.
Op 13 juni 1867 interpelleerde Thorbecke de minister van Oorlog en
vroeg om een openbaarmaking van alle stukken van de staatscommissie
en de adviserende leden. Tijdens die interpellatie omschreef Thorbecke
de KMA als een instelling die officieren moest kweken die door een hoog
intellectueel gehalte zouden moeten vergoeden wat Nederland aan materiele defensiekracht te kort kwam. Thorbecke was als liberaal weliswaar
niet anti-militair maar was door zijn achtergrond niet geneigd veel geld
te investeren in de Nederlandse defensie die door koning Willem III werd
beschouwd als te behoren tot zijn terrein.
In februari 1868 diende het conservatieve kabinet-Van Zuylen van
Nijevelt-Heemskerk een wetsontwerp tot regeling van het hoger onderwijs in. Ook het militair onderwijs gegeven aan de KMA en het KIM zou
volgens dit ontwerp vallen onder het hoger onderwijs. Door wisseling van
de politieke wacht in juni 1868 werd het ontwerp door het pas aangetreden liberale kabinet-Van Bosse-Fock ingetrokken. Het ontwerp was de
eerste - overigens mislukte - poging het militair onderwijs te regelen bij
de wet en het te laten vallen onder het hoger onderwijs.
In april 1869 vond in de Tweede Kamer de indiening van het wetsontwerp tot regeling van het onderwijs bij de Koninklijke Militaire Akade258 Ibid., 24 juli 1869
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mie plaats. Het ontwerp en de memorie van toelichting droegen de handtekeningen van de minister van Oorlog J.J. van Mulken en de minister
van Koloniën E. de Waal. Het voorzag, conform het advies van de staatscommissie, in een tweejarige KMA-opleiding, voorafgegaan door een toelatingsexamen gebaseerd op de kennis opgedaan tijdens een met succes
voltooide HBS-opleiding met een vijfjarige cursus. Het door de commissie
geadviseerde praktijkjaar waarin de cadetten de vaandrigsrang zouden
bekleden, was niet in het ontwerp opgenomen. De memorie van toelichting zag de nieuwe tweejarige KMA-opleiding als een vervolg op de vijfjarige HBS. Ten aanzien van het vak krijgsgeschiedenis diende de universitaire onderwijsmethode te worden gevolgd.
Het voorlopig verslag van de commissie van rapporteurs, waarvan de
liberale militaire specialist De Roo van Alderwerelt en Thorbecke deel
uitmaakten, bevestigde de opvatting dat het KMA-onderwijs een wettelijke basis moest hebben. Of dat onderwijs nu tot het middelbaar of tot
het hoger onderwijs behoorde, was volgens velen slechts een theoretische
kwestie. Een meerderheid had kritiek op het ontwerp omdat het op twee
gedachten zou hinken. Weliswaar was het niveau van het toelatingsexamen gelijkgesteld met het niveau van de vijfjarige HBS, maar een HBSdiploma was - in tegenstelling tot het advies van de commissie - niet vereist om tot de KMA te worden toegelaten. Als gevolg van het in liberale
ogen niet ver genoeg gaande ontwerp diende De Roo twee amendementen
in die de strekking hadden het HBS-diploma alsnog verplicht te stellen
voor het toelatingsexamen en het alsnog invoeren van het praktische jaar
en de vaandrigsrang.
De conservatieve leider in de Tweede Kamer Heemskerk Azn. diende
eveneens een amendement in, echter van tegenovergestelde strekking:
het toelatingsexamen zou moeten overeenkomen met de eisen die in 1867
aan dat examen waren gesteld, gebaseerd op het advies dat de adviserende leden van de Staatscommissie in hun rapporten hadden neergelegd. Na enige mislukte pogingen tot uitstel werd het ontwerp gedurende
vier volle dagen ( 1, 2, 3 en 5 juli 1869) in de Tweede Kamer behandeld.
De voorstanders van het ontwerp waren vooral te vinden bij de liberalen;
de tegenstanders behoorden tot het conservatieve kamp. De voorstanders
van het ontwerp die verder wilden gaan en het diploma vijfjarige HBS
verplicht wilden stellen, kregen niet hun zin. Hun leider De Roo van Alderwerelt zag door toedoen van Thorbecke zijn amendement sneuvelen.
Thorbecke die het verplicht stellen van het HBS-diploma niet liberaal
vond, kreeg de meerderheid van de Kamer mee door de minister voor te
stellen het toelatingsexamen te laten overeenkomen met het eindexamen
HBS. Zijn voorstel werd door Van Mulken onmiddellijk integraal overgenomen met als gevolg dat de amendementen van De Roo en Heemskerk
sneuvelden. Het amendement van De Roo betreffende de vaandrigsrang
was al in een eerder stadium na bestrijding door Van Mulken gesneuveld.
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Ook de katholieke anti-liberaal Haffmans had het amendement met betrekking tot het verplichte HBS-diploma fel bestreden. Evenals de conservatieven zag hij niets in een monopolie van de HBS, die in zijn ogen
een liberaal product was dat het ongeloof slechts bevorderde.
Na afloop van de debatten spraken zowel de conservatieve, de liberale
als de katholieke dagbladen hun tevredenheid uit over het handelen van
Thorbecke en laakten het optreden van De Roo cum suis. Alleen de Arnhemsche Courant viel haar idool Thorbecke niet bij.
Het ontwerp kreeg bij de eindstemming een grote meerderheid (38 tegen 14 stemmen). Onder de tegenstemmers, bijna allen afkomstig uit het
conservatieve en anti-revolutionaire kamp, bevond zich ook De Roo van
Alderwerelt die zijn twee amendementen had zien sneuvelen.
Bij de behandeling van het ontwerp in de Eerste Kamer kwamen geen
nieuwe gezichtspunten aan bod. Alleen het conservatieve lid W.A. baron
Schimmelpenninck van der Oye toonde zich een fel tegenstander en verweet Van Mulken dat het ontwerp teveel het accent zou leggen op de wetenschappelijke vorming van cadetten die op de HBS te veel vrijheid zouden hebben genoten. Van Mulken bestreed hem uitvoerig en wees op de
officiersopleidingen in Frankrijk en Pruisen. In die landen eiste men van
aanstaande officieren een voltooide opleiding aan de lycées en Realschulen. Met 22 tegen 2 stemmen aanvaardde ook de Eerste Kamer het ontwerp. Het optreden van Schimmelpenninck van der Oye vond in het conservatieve persorgaan het Dagblad voor Zuid-Holland en 's-Gravenhage,
zoals te verwachten viel, veel bijval, terwijl het liberale persorgaan bij
uitstek, de Arhemsche Courant dat optreden fel hekelde.
Overzien we het parlementaire debat en het begeleidend commentaar in
de dagbladpers, dan blijkt dat in de verschillende fasen die het wetsontwerp doorliep, de tevoren gevoerde discussies over de wenselijkheid van
een wettelijke regeling van het KM A-onderwijs, gebaseerd op een vooropleiding die de stof van de vijfjarige HBS omvatte, al dan niet voorzien van
een praktijkjaar, weerklonken. De voorstanders van het ontwerp waren
vooral te vinden in het Uberale, de tegenstanders in het conservatieve en
anti-revolutionaire kamp.
Opmerkelijk is dat de voorstanders van het praktijkjaar - met uitzondering van De Roo van Alderwerelt - zich betrekkelijk geruisloos neerlegden bij de argumenten van Van Mulken om dat jaar niet in te voeren.
Tijdens het debat over de HBS als (verplichte) vooropleiding voor de
KMA werd een nieuw element ingevoerd: de al dan niet bedreigde vrijheid van onderwijs. De conservatieven, anti-revolutionairen en anti-liberale katholieken, tegenstanders van de HBS als (verplichte) vooropleiding, zagen hierin een aantasting van die vrijheid. Bij de liberalen kon
men bij deze kwestie twee richtingen ontwaren. De eerste richting, aangevoerd door De Roo, verdedigde in een amendement de opvatting dat het
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HBS-diploma verplicht moest worden gesteld. De tweede richting, door
Thorbecke aangevoerd, wilde dat het toelatingsexamen de stof zou moeten omvatten overeenkomend met die van het eindexamen HBS. Deze
Thorbeckiaanse oplossing zag er wel liberaal uit maar was dat in feite
niet. In de praktijk moest men immers een HBS volgen wilde men kunnen slagen voor het toelatingsexamen. Die oplossing werd onmiddellijk
door de minister overgenomen en door de meerderheid van de Kamer
aanvaard.
Het is dus opmerkelijk dat de handige zet van Thorbecke in zowel de
liberale, als de conservatieve en katholieke pers werd bejubeld als een
overwinning van de voorstanders van de vrijheid van onderwijs op de
"doctrinaire schoolwetmannen" van De Roo c.s.
Het feit dat zowel Van Mulken als de Kamerleden herhaaldelijk verwezen naar buitenlandse officiersopleidingen - die overigens alle hogere
vooropleidingseisen aan hun aspiranten stelden dan de KMA op dat moment - gaf aan dat deze opleidingen het referentiekader vormden voor de
nieuwe tweejarige KMA-opleiding. De minister beoogde met zijn verwijzingen die opleidingen tot voorbeeld te stellen en gebruikte die als argumenten ter ondersteuning en verdediging van zijn wetsontwerp.
Tenslotte zij opgemerkt dat de conservatieven naast hun reserves ten
aanzien van de feitelijke monopoliepositie die de HBS als vooropleiding
voor de KMA zou gaan innemen, ook beducht waren voor de hoge kosten
die zo'n vooropleiding met zich mee zou brengen voor officieren die niet in
een garnizoen gelegerd waren waar een HBS was gevestigd. Hun kinderen die een KMA-opleiding ambieerden, zouden dan immers naar een andere stad moeten verhuizen met alle kosten van dien. Daarnaast hadden
zij bij monde van hun voorman J. Heemskerk Azn. hun twijfels geuit of
de HBS in de toekomst wel in staat zou zijn voldoende aspirant-cadetten
af te leveren. Hun terechte twijfels, voortkomend uit een meer realistische kijk op de werkelijkheid, zouden spoedig bewaarheid worden.
Uit het feit dat de Akademiewet in de Tweede Kamer met 38 tegen 14
en in de Eerste Kamer met 22 tegen 2 stemmen werd aangenomen, kan
worden geconcludeerd dat vele conservatieven die immers bijna de helft
van de Kamers uitmaakten, toch waren gezwicht voor de argumenten
van Van Mulken. In 1877 zouden zij aan het langste eind trekken. Voorshands kon de uitslag van het debat in de Tweede Kamer worden gezien
als de zoveelste triomf van de oude meester Thorbecke.
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DE WET VAN 1869 AAN DE PRAKTIJK GETOETST. DE
KMA TOT HET EINDE VAN DE EEUW

In dit hoofdstuk zal worden getracht een antwoord te geven op de vraag
of de Akademiewet van 1869, die uitging van een vooropleiding voor de
KMA gebaseerd op het programma van de vijfjarige HBS, in de praktijk
wel heeft gewerkt. Men zou zich ook kunnen afvragen of de liberaal geïnspireerde wet van 1869 niet te hoog gegrepen had door die hoge vooropleidingseisen te stellen. Reeds tijdens de behandeling van het ontwerp in
de Tweede Kamer hadden de conservatieven al hun twijfels geuit of de
HBS-en wel in staat zouden zijn voor voldoende aanvoer van aspirant-cadetten te zorgen.
Zoals hieronder zal worden uiteengezet, bleken hun twijfels terecht: de
KMA kreeg onvoldoende aspiranten in de periode dat de Akademiewet
van kracht was. Dit had tot gevolg dat er behoefte was aan een reparatiewetgeving.

Par. 1: De Wet van 1877. Conservatief weerwerk
De Wet van 1869 was op 1 januari 1872 in werking getreden 1 . Al spoedig
bleek dat het aantal aspirant-cadetten zeer laag was en het aantal toegelaten cadetten nog geringer. In de periode 1872-1874 bedroeg het aantal
aspiranten respectievelijk 32, 38 en 45; het aantal geplaatsten bedroeg
slechts 18, 18 en 28, terwijl er in die periode respectievelijk 101, 96 en
145 plaatsen waren opengesteld. Men verkreeg dus nog geen 20% van het
aantal cadetten dat men nodig had 2 . Deze slechte cijfers dwongen tot
maatregelen. Reeds in november 1873 kregen de beide inspecteurs van
het middelbaar onderwijs, de reeds eerder genoemde dr. Steyn Parvé en
zijn collega dr. M. Salverda 3 , opdracht een onderzoek in te stellen naar de
oorzaken van de discrepantie tussen de resultaten van de eindexamens
HBS en het toelatingsexamen voor de KMA 4 . Zij bezochten daartoe de
KMA en namen contact op met de directeur der studiën W.C. Hojel5, de
latere voorzitter van de Commissie van Proefneming. Zij kwamen tot de

1
2
3
4
5

Zie art. 19 van de Wet van 1869 (bijlage G).
Beknopt overzicht van de Geschiedenis van het Militair Onderwijs sedert 1814, Breda 1911, p. 11 noot 2 (hierna: Beknopt Overzicht).
Zie biogram.
Bijl. 1874-1875 89.6, p. 13.
Zie biogram.
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conclusie dat het toelatingsexamen voor de KMA omvangrijker was dan
het eindexamen HBS, terwijl de beschikbare tijd voor dat examen slechts
de helft bedroeg; bovendien bleek het mondeling examen in de wiskundevakken strenger en werden aan deze vakken hogere eisen gesteld 6 .
Hojels antwoord kwam neer op een verdediging van het op dat moment vigerende toelatingsexamen. Hij trachtte met veel verve in een uitgebreid verslag aan te tonen, dat weliswaar de beschikbare tijd voor het
examen beperkter was, maar dat men zodoende een selectiecriterium inbouwde waarbij de goede, vlug van begrip zijnde, meer ontwikkelde aspirant-cadetten een voorsprong kregen, hetgeen resulteerde in een hogere
plaats op de ranglijst dan hun minder gekwalificeerde collegae.
De slechte resultaten op het mondeling
examen voor de wiskundige vakken waren naar Hojels mening in overeenstemming met de eveneens slechte resultaten van de schriftelijke examens in die
vakken, waarvan de beide inspecteurs
hadden verklaard dat zij afgezien van
de plaats- en tijdsfactor tot een gelijke
waardering zouden zijn gekomen.
Ten aanzien van de strengheid waarmee
zou zijn beoordeeld meende Hojel uit
eigen aanschouwen en ervaring te kunnen verklaren, dat zij die van een normale examinator niet te boven ging. De
eisen aan dat mondeling examen zouden
zodanig zijn "dat elke school, waar de
wiskunde beschouwd wordt een degelijk
element van het onderwijs uit te maken,
daaraan kan en zelfs behoort te voldoen".
W.C. Hojel, 1831-1886

Aan het einde van zijn betoog liet hij zich overigens kennen als een warm
voorstander van de vijfjarige HBS als voorbereiding op de KMA-opleiding 7 .
Als reactie op de geringe aantallen aspirant-cadetten en het nog lagere
aantal aangenomen cadetten werden in de periode 1874-1877 door vier
achtereenvolgende ministers van Oorlog, allen deel uitmakend van het
conservatieve ministerie-Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg, pogingen ondernomen om een nieuwe wet tot wijziging van de Wet van
6
7
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Bijl. 1874-1875 89.6, p. 18.
Bijl. 1874-1875 89.6, pp. 19-27.

De wet van 1869 aan de praktijk getoetst
1869 te bewerkstelligen. De eerste poging, ondernomen door minister
A.W.P. Weitzel 8 in december 1874, leed schipbreuk omdat hij op 29 april
1875 na de behandeling van zijn oorlogsbegroting aftrad 9 . Zijn ontwerp
hield in dat de KMA-opleiding weer op vier jaar zou worden gebracht en
de leeftijd van toelating teruggebracht naar 14-18 jaar. Het niveau van
het toelatingsexamen zou gaan overeenkomen met dat van de driejarige
HBS 1 0 . Vier liberale Kamerleden, onder wie De Roo van Alderwerelt en
de anti-revolutionair oud-genieofïïcier Van Wassenaer van Catwijck 11 ,
waren rapporteurs bij het door Weitzel ingediende wetsontwerp. In het
voorlopig verslag, gedateerd 21 april 1875, bleek dat de meerderheid van
de Tweede-Kamerleden voorstander van de regeling van 1869 bleef. Zij
stond op het standpunt dat, gezien de ontwikkelingen in de maatschappij, van officieren, evenals van andere beroepsgroepen zoals artsen en ingenieurs, een minimaal algemeen ontwikkelingsniveau op het peil van
het eindexamen HBS mocht worden verwacht. Bovendien hadden sommige Kamerleden naar Pruisen verwezen, waar men van de aanstaande officier een niveau van algemene ontwikkeling verlangde overeenkomend
met het eindexamen hier te lande 12 . De voorstanders van Weitzels ontwerp, veelal conservatieven, herkenden zich in het argument dat het aantal cadetten dat de KMA bezocht, als gevolg van de Wet van 1869, te gering was. Zij wilden terug naar het stelsel van voor 1869, het stelsel dat
Weitzel met zijn ontwerp impliciet weer van stal haalde 1 3 .
Na Weitzel werden nog twee mislukte pogingen ondernomen door ministers van Oorlog van het bovengenoemde conservatieve kabinet. Minister Enderleins 1 4 ontwerp, in 1875 ingediend, verschilde nauwelijks van
dat van zijn voorganger en zijn ontwerp verdween na verwerping van de
begroting van oorlog van tafel. Een derde poging werd ondernomen door
jhr G.J.G. Klerck 15 , oud-genieofficier. Deze minister wijzigde op zijn
beurt op ondergeschikte punten het ontwerp van zijn voorganger. Alvorens echter tot wijziging over te gaan, liet hij door de gouverneur van de

8
9
10
11
12

Zie biogram.
Van Weideren Rengers, deel 1, pp. 516-517.
Bijl. 1874-1875 89.1, p. 1.
Zie biogram.
Deze kamerleden hadden ter adstructie van hun verwijzing waarschijnlijk kennis
genomen van het in dit hoofdstuk nog te behandelen verslag dat de kapitein
Krantz had geschreven naar aanleiding van een studiereis naar Pruisen, alwaar
hij ingevolge een opdracht van de minister van Oorlog het militaire onderwijs
aldaar diende te bestuderen. Het verslag was gedateerd september 1872 en droeg
als bovenschrift: Verslag van den kapitein der artillerie H.J. Krantz, omtrent eene
zending naar Pruisen, hem opgedragen bij aanschrijving van het Ministerie van
Oorlog, d.d. 16 mei 1872 no 43P.
13 Bijl. 1874-1875, 89.8, pp. 21-28.
14 Zie biogram.
15 Zie biogram.
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KMA, generaal-majoor Engelvaart 1 6 ,
oud-minister van Oorlog (1871), een
commissie installeren, bestaande uit
een negental militaire en burgerdocenten van de KMA onder voorzitterschap
van W.C. Hojel. Onder de overige leden
telde men toentertijd bekende namen
zoals dr. J.J. de Hollander, hoogleraar
aan de KMA, kapitein H.J. Krantz 17 , de
latere doctor honoris causa in de natuurwetenschappen te Leiden, C L . van
Pesch 18 , docent artilleriewetenschap en
later gouverneur van de KMA (18941898), en A.L.W. Seyffardt 19 , eveneens
docent artilleriewetenschappen en later
minister van Oorlog (1891-1894).
Dr. H.J. Krantz, 1835-1916

De commissie had tot taak het ontwerp-Enderlein op zijn merites te
beoordelen. Zij kwam eenstemmig tot de conclusie dat het ontwerp moest
worden afgewezen en dat rechtstreekse aansluiting aan de vijfjarige HBS
diende te worden gehandhaafd. Deze conclusie sloot aan bij het reeds
hiervoor vermelde voorlopig verslag van 21 april 1875, waaruit bleek dat
een meerderheid van de Tweede Kamerleden voorstander bleef van aansluiting van de KMA aan de vijfjarige HBS. De commissie beval, ter verhoging van het aantal aspirant-cadetten, de oprichting van "voorbereidingsinrigtingen onder militair toezigt", de zogenaamde cadettenscholen,
aan. Naar haar mening kon eventueel een financiële tegemoetkoming
aan minder draagkrachtige ouders worden gegeven 20 . Het ontwerpKlerck werd na verwerping van het ontwerp tot wijziging van de militiewet, eveneens door hem ingediend, ingetrokken nadat hij ontslag had gekregen 21 .
Het vierde ontwerp was op 31 januari 1877 ingediend door Beyen 22 , oudartillerieofficier en oud-collega van Stieltjes, die toen samen met De Roo
van Alderwerelt het roemruchte tweetal liberale militaire specialisten in
16
17
18
19
20
21
22
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Zie biogram.
Zie biogram.
Zie biogram.
Bijl. 1876-1877 131.12, pp. 60-68.
Van Weideren Rengers, pp. 523-527; Beknopt Overzicht, p. 14.
Zie biogram.
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de Tweede Kamer vormde. Beyen, de vierde minister van Oorlog in het
meergenoemde conservatieve kabinet, had meer succes met zijn poging
de Akademiewet van 1869 te wijzigen. Ondanks hevige tegenstand van de
beide hierboven genoemde liberale militaire specialisten slaagde de minister erin zijn wetsvoorstel, dat in hoofdzaken overeenkwam met het
ontwerp van minister Weitzel, aangenomen te krijgen. Wel werd bepaald
dat de wet in 1882 zou worden herzien in verband met een eventueel op
handen zijnde wijziging van de Wet op het Middelbaar Onderwijs van
1863 23 . Een conservatieve triomf, in legerkringen toegejuicht, op de door
liberalen geïnspireerde, maar door vele conservatieven en hun persorganen, met name het Dagblad van Zuidholland en 's- Gravenhage2i, verfoeide Akademiewet van 1869.

Par. 2: De Wet van 1890. Een synthese
o. Van Dam van Isselts optreden
ning van de K rij gs w e t e n s c h a p

voor de Vereeniging ter beoefe-

Nadat de Wet van 1877 in werking was getreden, verliep de toeloop tot de
KMA weer vlot. In de periode 1877-1881 opteerden gemiddeld 224 aspiranten per jaar voor 85 opengestelde plaatsen 2 5 . In de kringen van officieren die voorstander waren van het systeem vastgelegd in de Wet van
1869 en die deze op de KMA hadden uitgevoerd, was men echter niet erg
gelukkig met de nieuwe wet, die in hun ogen een achteruitgang betekende.
Reeds in december 1878 vond in de prestigieuze Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 26 een uitgebreide discussie over "de opleiding tot officier en het middelbaar onderwijs ten behoeve van het le23
24

25
26

Hand. 1876-1877, pp. 1319-1383; zie vooral pp. 1329-1335.
Zie de artikelen en ingezonden stukken in het Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage d.d. 16 september; 4, 23 en 24 oktober 1876; 23, 24 en 25 februari; 17, 21
en 24 maart; 19 april en 1 mei 1877.
Beknopt Overzicht, p. 17.
De vereniging was in mei 1865 opgericht. De oprichtingsvergadering en latere vergaderingen vonden plaats in de Vrijmetselaarsloge van de orde van Vrijmetselaren
onder het grootoosten der Nederlanden gelegen aan de Fluwelen Burgwal 22 te 'sGravenhage. In 1866 telde de vereniging ruim 600 leden, waarvan 220 behoorden
tot de afdeling 's-Gravenhage. Uit een door de auteur in 1987 gehouden onderzoek
bleek dat ruim 31% van het ledenbestand van 1866 Vrijmetselaar was. De vereniging bestond voor het overgrote deel uit officieren behorende tot de elite van de Koninklijke Landmacht, maar telde ook marineofficieren en niet-militairen onder
haar leden. Onder de laatsten trof men naast oud-officieren ook Tweede Kamerleden, hoge ambtenaren en academici aan. De inspecteur van het middelbaar onderwijs dr. J. Bosscha jr. was toen lid evenals J.W. Knoop, Lodewijk Mulder, J.C.J.
Kempees, J.K.H, de Roo van Alderwerelt en J. J. van Mulken.
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ger" 27 plaats. Die discussie zou in december 1879 en april 1881 aldaar
worden voorgezet. Centrale figuur hierbij was de kapitein J.T.T.C, van
Dam van Isselt 28 , de latere gouverneur van de KMA (1898-1900) en Inspecteur van het Militair Onderwijs (1900-1902). In de periode 1876-1890
diende hij te Kampen bij het Instructiebataljon; daar was hij belast met
de opleiding van officieren voor de infanterie aan de zogenaamde Hoofdcursus, waarvan hij van 1882 tot 1890 het directeurschap bekleedde. Deze cursus was bestemd voor aanstaande officieren van de infanterie en de
militaire administratie, die niet via de KMA, maar via deze meer gemakkelijke en kortere weg hun luitenantsrang hoopten te verkrijgen 29 .

J.T.C.C. van Dam van Isselt, 1842-1916

Op de vergadering van bovengenoemde vereniging, gehouden op 19 december 1878 onder voorzitterschap van de meer genoemde generaal b.d.
W.J. Knoop (1811-1894), hield Van Dam van Isselt een zeer uitvoerig be27
28
29

320

Verslag van het verhandelde van de Vereeniging ter Beoefening
schap (hierna: Krijgswetenschap) 1878-1879, p. 108.
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toog over "de opleiding tot officier en het middelbaar onderwijs ten behoeve van het leger" 30 . Van Dams visie op het militair onderwijs was gevormd door de liberale onderwijsvisie zoals die ook door Thorbecke in zijn
Wet op het middelbaar onderwijs van 1863 gestalte had gekregen: het onderwijs als middel om "het denkvermogen in beweging te brengen" en als
"de vrije ontwikkeling der geestvermogens" 31 . Van Dam had kritiek op de
sterke gerichtheid op wis- en natuurkunde en het ontbreken van de humaniora bij de KMA-opleiding. Hij bepleitte de beoefening van de geesteswetenschappen, vooral van belang voor de potentiële troepenaanvoerders, de infanterie- en cavaleriecadetten. Van Dam was voorstander van
een voltooide middelbare schoolopleiding (vijfjarige HBS of gymnasium)
als basis voor de officiersopleiding. Het kazerneren van cadetten zag hij
als een noodzakelijk kwaad. Kazernering was in zijn ogen niet bevorderlijk voor een vrije ontplooiing, werkte verruwend en zou niet bij onze
volksaard passen. Daarom bepleitte hij een radicale hervorming van de
officiersopleiding. In zijn visie zouden de KMA en de officiersopleidingen
bij de korpsen van de landmacht, inclusief de Hoofdcursus, moeten verdwijnen en plaats moeten maken voor twee militaire scholen, de ene gevestigd te Delft ten behoeve van bepaalde officiersfuncties bij de artillerie, genie en militaire administratie; de andere te Leiden, bestemd voor
de infanterie, cavalerie en de artillerie in Nederland. Het toelatingsexamen tot deze scholen zou ongeveer overeen moeten komen met het eindexamen HBS, terwijl de cursusduur vier jaar zou gaan bedragen. Hij koos
voor Delft en Leiden om profijt te kunnen trekken van de onderwijsfaciliteiten van de Polytechnische School en de Leidse universiteit. De leerlingen zouden niet meer worden gekazerneerd, maar te Delft en Leiden ingekwartierd bij burgers. Om voldoende aanbod voor die militaire scholen
te verkrijgen, wilde hij het bezoek aan de HBS en het gymnasium stimuleren door het verstrekken van beurzen. Mocht men dan nog onvoldoende
leerlingen verkrijgen, dan kon men een cadettenschool oprichten waarbij
zijn oog viel op de KMA te Breda. Op deze cadettenschool met driejarige
cursus zou eveneens na een toelatingsexamen de stof behandeld worden
die normaliter in de vierde en vijfde klas van de HBS werd onderwezen.
Voor het bevolken van de cadettenschool te Breda, waarvan de toelatingsleeftijd 15-17 jaar zou gaan bedragen, wilde Van Dam twee aspirant-cadettenscholen met een tweejarige cursus oprichten, waarvan de eerste in
Kampen, verbonden aan het Instructiebataljon, en de tweede in Haarlem
zou worden gevestigd. Deze aspirant-cadettenscholen zouden wederom na
een toelatingsexamen de stof van de tweede en derde klas HBS moeten
behandelen. De twee militaire scholen te Delft en Leiden zouden de basis

30
31

Krijgswetenschap, pp. 107-211.
ARA; Archief Thorbecke, inv.nr. 40; aantekeningen van J.R. Thorbecke op de achterkant van een briefje d.d. 12 mei 1869. Zie ook Krijgswetenschap 1878-1879, p.
151.
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moeten vormen voor het hoger militair onderwijs, te geven aan een in 'sGravenhage op te richten Militaire Academie 32 .
In de vergadering die op 18 december 1879, plaatsvond, ontstond naar
aanleiding van Van Dams betoog van het jaar voordien een discussie, ingeleid door het liberale Tweede-Kamerlid (1879-1883) A. Kool33. Zijn betoog had tot strekking Van Dams visie op de officiersopleiding afte schilderen als te ideaUstisch en voor de meeste officieren te hoog gegrepen; hij
twijfelde aan de haalbaarheid van Van Dams voorstellen. Kool was van
mening dat niet alle officieren een dusdanige algemene vorming behoefden te bezitten en bovendien zou het systeem van Van Dam te veel financiële offers van de Staat vergen. Kool was als liberaal, evenals Van Dam
van Isselt en de voorzitter W.J. Knoop, voorstander van de persoonlijke
dienstplicht. Deze persoonlijke dienstplicht zou, naar zijn opvatting, de
kwaliteit van het leger en het officierscorps doen stijgen, omdat dan ook
de best gekwalificeerden zouden dienen als soldaat, onderofficier en reserve-officier en niet alleen, zoals op dat moment nog, de zogenaamde
remplaçanten.
In zijn antwoord aan Kool legde Van Dam van Isselt de nadruk op zijn
streven te komen tot een waarlijk nationaal leger, een volksleger, dat
paste binnen de Nederlandse verhoudingen. De door hem voorgestelde
methode van opleiding tot officier, waarbij gebruik werd gemaakt van de
nationale, openbare onderwijsinstellingen, zou officieren moeten opleveren die de band tussen het Nederlandse volk en zijn leger konden versterken. Van Dam bepleitte daarom een staatkundige vorming voor officieren die in "de staatsburgerlijke eeuw", een term van Thorbecke, leiding moesten geven aan bewuste staatsburgers in uniform 34 .
Tijdens een derde vergadering van de Vereeniging, evenals de twee vorige gehouden in de loge van de vrijmetselaars aan de Fluwelen Burgwal
22 te 's-Gravenhage, sprak Van Dam van Isselt nog een "slotwoord" tot
Kool. Dit "slotwoord", 75 bladzijden gedrukte tekst omvattend, kreeg de
titel: De opleiding tot officier overeenkomstig de behoeften van den Staat
en de maatschappij 35 . Hierin bepleitte hij nogmaals zijn visie op het (militair) onderwijs, waarbij dat onderwijs de taak kreeg "algemeene en zelfstandige ontwikkeling van den geest en als middel daartoe vrije, zelfstandige studie te bevorderen" 36 .
De beroepsvorming kon men op de militaire scholen slechts voorbereiden, doch zou moeten worden voltooid in het beroep. Hij vergeleek het karakter van het Nederlandse volk met dat van het Duitse volk, waarbij hij
32
33
34
35
36
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het Nederlandse volk karakteriseerde als meer individueel, minder hiërarchisch ingesteld en met minder organisatorisch vermogen uitgerust.
Daarom diende in zijn visie het Nederlandse officierscorps nationaal bewust te zijn en zijn staatkundige verantwoordelijkheden te kennen; een
imitatie van het - toen zo succesvolle - Duitse officierscorps diende men te
vermijden. Waar menig officier tot staatkundige verantwoordelijkheden
zoals het bekleden van het ministerschap, het Kamerlidmaatschap of het
lidmaatschap van de Raad van State kon worden geroepen, was deze
staatkundige vorming in zijn ogen zeer nodig. Deze officieren zouden door
de publieke opinie - sterk beïnvloed door de dagbladpers - gesteund moeten worden in plaats van deze steun te ontberen, zoals tot dan toe vaak
was gebleken.
Tijdens die vergadering kreeg Van Dam steun van zijn medelid Hojel,
die in de periode 1882-1885 als opvolger van W.J. Knoop het voorzitterschap van de Vereeniging zou gaan bekleden. Hij kreeg echter opnieuw
kritiek van Kool die als "realist" Van Dam te optimistisch vond. Kool was
pessimistisch ten aanzien van de geestdrift van de Nederlander voor militaire zaken: "Wij zijn nu eenmaal geen militair volk (...) daarin ligt dan
ook mijns inziens de hoofdreden, waarom wij met onze krijgsinstellingen
ten achteren zijn, ,.."37. Wel was hij van opvatting, dat een beperkt aantal
officieren dat daartoe interesse toonde, universitaire studies kon volgen.
In een laatste reactie op Kool bepleitte Van Dam nogmaals een hoge algemene ontwikkeling voor de Nederlandse officier. Hij verwees naar
Duitsland, waar de aanstaande officieren minimaal het niveau eindexamen HBS of gymnasium moesten bezitten. Hij verwees bovendien naar
het verslag van kapitein Krantz, die in 1872 door de toenmalige minister
van Oorlog voor een studiereis naar Duitsland was gezonden, om daar
het militair onderwijs te bestuderen. Krantz had in Duitsland onder andere geconstateerd dat men daar van mening was, dat de officieren,
rechtstreeks afkomstig van de middelbare scholen, kwalitatief niet onder
deden voor hun collega's afkomstig van de Kadettenanstalten. Zij vertoonden bovendien een grotere algemene ontwikkeling dan deze collega's,
die vaak behept waren met een zeer eenzijdige levensvisie en zich slechts
in het militaire milieu ophielden 38 .

b. Van Dam van Isselts troef: de Vereeniging v a n Leeraren aan de
Inrichtingen van Middelbaar Onderwijs
Van Dam van Isselt was als voorstander van algemene vorming voor officieren, gebaseerd op het openbaar middelbaar onderwijs, sinds 1880 ook
lid van de in 1865 opgerichte Vereeniging van Leeraren aan de Inrichtin37
38

Ibid., p. 423.
Ibid., pp. 435-436.
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gen van Middelbaar Onderwijs. Voor dit lidmaatschap, dat uitsluitend
aan docenten van dat onderwijs was voorbehouden en waarbij de inspecteurs van dat middelbaar onderwijs statutair ereleden waren, was in
1879 een statutenwijziging noodzakelijk geweest 39 .
Voor de algemene vergadering van die vereniging in augustus 1880 in
Amsterdam te houden, bracht hij als nieuw lid een prae-advies uit, waarin hij zijn ideeën, uitgesproken tijdens zijn rede voor de Vereeniging ter
beoefening van de Krijgswetenschap, nogmaals, maar nu voor dit onderwijskundig gezelschap uiteenzette en waarin hij pleitte voor een herziening van de Wet van 1877 in die zin dat de herziene wet het militair onderwijs "in zijn geheelen omvang" zou regelen 40 .
Op 28 augustus 1880 lichtte hij zijn prae-advies toe, waarbij hij de Wet
van 1877 hekelde. Deze wet roomde zijns inziens de HBS-bevolking nodeloos af. Hij lichtte dit toe met enige cijfers: 778 leerlingen bevonden zich
in de derde klas HBS, tegen slechts 367 in de vierde klas. 350 aspirantcadetten en adelborsten meldden zich jaarlijks voor respectievelijk Breda
en Willemsoord, waardoor de vierde en vijfde klas van de HBS nutteloos
werd ontvolkt 41 .
Zijn wens tot herziening van de in zijn ogen slechte wet van 1877 resulteerde in een Adres aan Zijne Majesteit den Koning betreffende de Regeling van het Militaire Onderwijs bij de Wet. Dit adres, gedateerd 27 februari 1882, vroeg "het militair onderwijs ter opleiding tot officier in zijnen vollen omvang bij de wet te regelen". Het was in alfabetische volgorde ondertekend door de in die tijd zeer bekende namen in militaire onderwijskringen, allen van liberale huize: P.G. Booms 42 , oud-minister van
Oorlog (1871); Van Dam van Isselt zelf; W.C. Hojel, op dat moment Adjudant van de Prins van Oranje; P.F. Hubrecht 43 , secretaris-generaal op
Binnenlandse Zaken, daar o.a. belast met de uitgave van onderwijswetten in Nederland; A. Kool, op dat moment lid van de Tweede Kamer voor
het district Arnhem; Lodewijk Mulder 44 , oud-docent KMA, oud-hoofdredacteur van de Militaire Spectator, historicus en literator; en D.J. Steyn
Parve, inspecteur van het Middelbaar Onderwijs. De memorie gevoegd bij
dit adres bepleitte op Thorbeckiaanse wijze een wettelijke regeling, aangezien alleen de wet rechten zou waarborgen 45 en het algemeen belang op
de voorgrond zou stellen. Waar de Wet van 1877 slechts een gedeelte van
de officiersopleiding bij wet had geregeld en een voorlopig karakter droeg,

39
40
41
42
43
44
45
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zou de nieuwe wet het gehele onderwijs ten behoeve van officieren definitief dienen te regelen 46 .
In de algemene vergadering van de Vereeniging van Leeraren, gehouden op 25 augustus 1882 te Rotterdam, machtigden de leden het hoofdbestuur een adhesiebetuiging met betrekking tot dit adres aan de koning te
sturen. Het erelid Steyn Parvé 47 , mede-ondertekenaar van het adres, had
kort daarvoor nog een toelichting op dat adres gegeven. In die toelichting
maakte hij bekend dat de Koning had laten meedelen dat vooralsnog niet
aan het verzoek kon worden voldaan, omdat eerst een herziening van de
Wet op het Middelbaar Onderwijs moest plaatsvinden 48 .
Voor de daaropvolgende vergadering die op 4 augustus 1883 te Nijmegen zou moeten plaatsvinden, schreef de eerste luitenant W. de Meester,
evenals Van Dam verbonden aan de Hoofdcursus te Kampen, een praeadvies waarin hij pleitte voor aansluiting bij het militair onderwijs van
een eventueel te herziene Wet op het Middelbaar Onderwijs. Het hield
een pleidooi in voor het systeem van Van Dam van Isselt 49 en werd in de
vergadering van 30 augustus 1884 te 's-Gravenhage behandeld en door
de leden toegejuicht. Daarop nam de vergadering - op voorstel van Van
Dam van Isselt - een motie bij acclamatie aan. Deze hield in dat de vergadering van mening was dat bij de aanstaande herziening van de Wet
van 1877 het dringend noodzakelijk zou zijn het militair onderwijs ter opleiding tot officier volledig te laten aansluiten bij het middelbaar onderwijs 60 .
Wij zien hier dat Van Dam van Isselt via twee invloedrijke en opinievormende verenigingen zijn ideeën trachtte te verspreiden. Samen met
zijn vriend W. Cool51, evenals hij later Inspecteur van het Militair Onderwijs, trachtte hij dat onderwijs een gedegen ondergrond te geven, zodat
de eigenlijke militaire vakopleiding kon worden gegeven aan zelfstandig
denkende officiersleerlingen die qua wetenschappelijke instelling zouden
kunnen wedijveren met studenten van hoge scholen en universiteiten.

46
47
48
49
50
51

Ρ G Booms e.a., Adres aan Zijne Majesteit den Koning betreffende de Regeling van
het Militaire Onderwijs bij de Wet, 's-Gravenhage 1882 (hierna: Adres), ρ 12
Zie biogram.
Leraren M O. 1882, pp 179-182.
Ibid 1883, pp. 506-527.
Ibid., 1884, pp 587-601
W Cool (1848-1928) schreef reeds als cadet m 1867 een anonieme brochure, waar
bij hij het onderwijs aan de KMA kritisch benaderde en waarbij hij het spannings
veld beschreef waaraan de cadet bloot stond: de eisen van de kazerne en die van de
academische studie. "De militaire Akademie m 1867 Een stem uit het kadettenkorps", Amsterdam 1868.
Een biografíe over W Cool werd geschreven door de zoon van J.T.T.C. van Dam
van Isselt; W E. van Dam van Isselt Luitenant-Generaal Wouter Cool Lid van de
Raad van State Een levensschets. 's-Gravenhage 1930
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c. De Artilleriecursus te Delft (1884-1897) en de Militaire School te
Haarlem
(1886-1897)
Wegens tekorten aan artillerie- en infanterieofficieren gingen in het midden van de jaren tachtig van de negentiende eeuw twee officiersopleidingen met een tijdelijk karakter van start. Zij zouden moeten verdwijnen
als zij overbodig zouden blijken. Dit was het geval in 1897 toen de hieronder te behandelen Wet van 1890 in 1895 voor de KMA in werking was getreden en de eerste jaargang officieren van infanterie en artillerie afkomstig van de gereorganiseerde KMA de tekorten ging opvullen. Ook de
hoofdcursus in Kampen die onderofficieren van de infanterie tot officier
opleidde, was bij de Wet van 1890 georganiseerd en droeg zijn steentje bij
ter opvulling van de tekorten aan infanterieofficieren52.
In 1884 begon te Delft een driejarige cursus voor artillerieofficieren.
Die cursus sloot geheel aan bij het middelbaar onderwijs. Zij die in het
bezit waren van het einddiploma HBS of een daarmee gelijk te stellen diploma, konden zonder toelatingsexamen deze cursus volgen indien er geen
concurrentie was.
In 1886 kwam een soortgelijke cursus te Haarlem voor aanstaande infanterieofficieren van de grond. Evenals de Artilleriecursus was deze Militaire School driejarig. Het eerste jaar aan deze school had een voorbereidend, praktisch karakter; de volgende twee jaren waren bestemd voor
de theoretische militaire cursus. De militaire school te Haarlem stond, in
tegenstelling tot de artilleriecursus, ook open voor houders van het gymnasium-B diploma.

d. Parlementaire

behandeling

Nadat op 25 januari 1888 een ontwerp-Weitzel tot herziening van de Wet
van 1877 was ingediend, kwam dit door Kamerontbinding niet meer in
behandeling 53 . Weitzels opvolger, de katholieke minister van Oorlog J.W.
Bergansius (1836-1913), oud-artilleriecadet, door Weitzel als een "zeer
schrander en scherpzinnig" man getypeerd 54 , diende in augustus 1889
een geheel nieuw wetsontwerp in. Dit nieuwe ontwerp, bedoeld om meer
eenheid en samenhang in de officiersopleiding te verkrijgen, kwam voor
een groot gedeelte tegemoet aan de wensen van Van Dam van Isselt. Het
voorzag in een driejarige vakopleiding aan de KMA, waarvoor de aspirant-cadet een toelatingsexamen moest afleggen, ongeveer overeenkomend met het eindexamen vijfjarige HBS. Tevens zou een tweejarige ca-
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dettenschool te vestigen in Alkmaar, bedoeld als voorbereidend onderwijs
voor de KMA, overeenkomend met de vierde en vijfde klas HBS worden
opgericht. Ook de officiersopleiding aan de Hoofdcursus te Kampen, bedoeld voor onderofficieren van infanterie en militaire administratie, en de
voorbereidende cursussen kregen nu een wettelijke regeling. De cursusduur van de Hoofdcursus in Kampen bedroeg nu twee jaren. Toegang tot
deze cursus kregen onderofficieren van 19-25 jaar na het afleggen van
een toelatingsexamen. Tenslotte kreeg in dit ontwerp ook de Hogere
Krijgsschool een wettelijke regeling. Zij was bestemd voor officieren die
minimaal vijfjaar praktische dienst hadden verricht en aan een aantal
andere eisen voldeden. Na een toelatingsexamen zouden dezen dan een
driejarige studie volgen, gericht op de vorming voor de generale staf, "de
hoogere troepenleiding" en "voor de intendancedienst". De Hogere Krijgsschool zou in Den Haag blijven, waar zij al sinds 1878 onder de benaming
de tweede afdeling van de Krijgsschool haar domicilie had 55 .
Tijdens de parlementaire behandeling van dit wetsontwerp brachten
twee kamerleden, beiden militair specialist, nota's 5 6 uit. De eerste nota
was afkomstig van het links-liberale Kamerlid A.L.W. Seyffardt 57 . Hierin
bepleitte hij nog steeds aansluiting van de KMA aan het middelbaar en
gymnasiaal onderwijs. De KMA-opleiding voor de infanterie, cavalerie en
artillerie zou tweejarig moeten worden, voorafgegaan door een praktisch
jaar, zoals dit ook in Duitsland gebruikelijk was bij officiersopleidingen.
Dit voorstel bij wijze van amendement ingediend, zou worden verworpen
en Seyffardt zou mede daarom tegen het wetsvoorstel stemmen.
De nota van zijn collega, het eveneens liberale Kamerlid W. Rooseboom 58 , afgevaardigde van Arnhem (1884-1891) en de latere directeur
van de Hogere Krijgsschool (1891-1894), had betrekking op de in het leven te roepen Hogere Krijgsschool. Naar zijn mening moest deze school
toegankelijk zijn voor officieren die minimaal vijfjaar praktische dienst
hadden verricht in plaats van vier jaar zoals in het voorstel was voorzien.
Bovendien diende de cursusduur in plaats van twee op drie jaar te worden gesteld, waarbij hij verwees naar de situatie in Duitsland en België 59 .
Na een zes dagen durende parlementaire behandeling kreeg het Wetsontwerp tot regeling van het militair onderwijs bij de landmacht voor zover daarbij de opleiding voor den officiersrang en de hogere vorming van
den officier zijn betrokken een grote meerderheid bij de eindstemming (69
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tegen 19 stemmen). Onder de tegenstemmers bevonden zich, behalve
Seyffardt, nog 18 andere overwegend links-liberalen 60 .
Ook in de Eerste Kamer kreeg het ontwerp een grote meerderheid bij
de eindstemming 61 , waarna de Wet van den 21sten Juli 1890 op 2 augustus daaropvolgend in het Staatsblad no. 126 verscheen.

Samenvatting en conclusies
In de sterk door Thorbecke geïnspireerde Wet van 1869 vond aansluiting
van het KMA-onderwijs aan de vijfjarige HBS plaats. In de periode 18721877 toen deze wet van kracht was, bleek al spoedig dat de toelatingseisen te hoog waren gesteld, de HBS-en onvoldoende aspirant-cadetten leverden en de aangenomen cadetten niet helemaal voldeden aan de gestelde intellectuele eisen. Dit resulteerde in een vooral door conservatieve
Kamerleden en door de conservatieve legerleiding toegejuichte nieuwe
Wet van 1877, die echter een voorlopig karakter had. De toelatingseisen
werden tot het niveau van een driejarige HBS verlaagd, terwijl de cursusduur verdubbelde tot vier jaar. Het gevolg was dat het aantal aspirant-cadetten nu het drievoudige bedroeg van het aantal cadetten dat geplaatst kon worden.
Ontevreden met het in hun ogen verlaagde niveau van de KMA-studie,
ageerden officieren met een progressief-liberale achtergrond echter tegen
deze slechte wet. In de periode 1877-1890 was hun woordvoerder de
toenmalige kapitein J.T.T.C. van Dam van Isselt, docent en directeur van
de Hoofdcursus te Kampen. Van Dam wilde komen tot een officiersopleiding verdeeld over twee militaire scholen respectievelijk gevestigd te
Delft en Leiden in verband met de daar aanwezige instellingen van middelbaar en hoger onderwijs. Die scholen zouden een vierjarige cursus krijgen, waarbij de cursisten over een vooropleiding van een vijfjarige HBS of
gymnasium diende te beschikken. Ter verzekering van voldoende toestroom konden naast de kandidaten met een eindexamen ook kandidaten
met de opleiding van een cadettenschool met driejarige cursus toelatingsexamen doen. Eventueel kon worden overgegaan tot het stichten van aspirant-cadettenscholen. Deze aspirant-cadettenscholen zouden het programma van de tweede tot en met de vijfde klas van de HBS gaan verzorgen. In twee belangrijke, prestigieuze verenigingen, De Vereeniging ter
beoefening van de Krijgswetenschap en de Vereeniging van Leeraren aan
Inrichtingen van Middelbaar Onderwijs verdedigde Van Dam van Isselt
zijn ideeën, waarvoor hij bij de eerstgenoemde vereniging naast bijval en
waardering ook kritiek kreeg wegens zijn "idealistische visie" op het onderwijs voor officieren.
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Nadat hij in 1882 met liberale geestverwanten, afkomstig uit het militair
en middelbaar onderwijs, een adres aan koning Willem III had gericht,
waarin hij om een wettelijke regeling van "het militair onderwijs ter op
leiding tot officier in zijnen vollen omvang" verzocht, zag hij in dat jaar in
de vereniging van leraren bij het middelbaar onderwijs kans een adhesie
betuiging terzake van het adres door de vereniging aan Koning Willem
III te laten verzenden. Voornoemde vereniging kon gezien haar stellingname worden geacht de liberale Thorbeckiaanse onderwijsvisie uit te
dragen.
Mede door het succes van twee, tijdelijk ingestelde officiersopleidin
gen, een ten behoeve van aanstaande artillerieofficieren te Delft en de
andere ten behoeve van die voor de infanterie te Haarlem, waarbij de toe
latingseisen vijfjarige HBS of gymnasium В waren, kwam in 1890 een
wet tot regeling van het onderwijs voor aanstaande officieren en de hoge
re vorming van officieren tot stand, waarbij de ideeën van Van Dam van
Isselt gedeeltelijk werden gerealiseerd. Deze wet die de opleiding tot officier bij de Koninklijke Landmacht regelde, voorzag in een KMA met een
driejarige vakcursus, waarbij het toelatingsexamen lag op het niveau vijfjarige HBS, een cadettenschool te Alkmaar met een tweejarige cursus als
voorbereiding op het toelatingsexamen KMA en een Hoofdcursus voor
jonge onderofficieren. Deze Hoofdcursus was tweejarig en leidde op tot officier bij de infanterie en de militaire administratie. Tevens voorzag de
wet in een Hogere Krijgsschool ter vervanging van de niet bij de wet geregelde Krijgsschool. De als tijdelijk bedoelde officiersopleidingen te Delft
en Haarlem zouden in 1897 definitief van het toneel verdwijnen.
Overzien we de periode 1872-1890 dan bleek een bijstelling van de Akademiewet 1869 inderdaad noodzakelijk, gezien de geringe aantallen aspiranten voor de KMA na inwerkingtreding van die wet. De reparatiewetgeving van 1877 was voor wat betreft de aanvoer van de gewenste aantallen aspiranten een succes. Dat vooral liberaal georiënteerde officieren en
docenten van het middelbaar onderwijs de Wet van 1877 bestreden, valt
te begrijpen. Zij waren immers voorstanders van een voltooide HBS-vooropleiding voor de KMA en zij zagen in de Wet van 1877 een bedreiging
voor de twee hoogste klassen van de HBS die nu veel potentiële leerlingen verloren aan de KMA en ook aan het KIM.
De uitvoerige discussies gevoerd in de bovengenoemde prestigieuze
verenigingen in de periode 1878-1884, vooral geëntameerd door Van Dam
van Isselt, stonden op een hoger plan dan die in de periode 1866-1869. De
laatste beperkten zich hoofdzakelijk tot al dan niet aansluiting van de
KMA aan de vijfjarige HBS.
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De discussies in de periode 1878-1884 betroffen de visie op de opleiding
van Nederlandse officieren, die als staatsburgers in uniform dienden te
opereren binnen het kader van de waarden en normen van de Nederlandse samenleving.
Van Dams visie op de officiersopleiding was radicaal en had soms een
utopisch karakter. Hij wilde de bestaande officiersopleidingen immers afschaffen en overgaan op een nieuw systeem waarbinnen twee militaire
scholen, die onderwijstechnisch min of meer gelieerd zouden zijn aan de
Polytechnische School te Delft en de Rijksuniversiteit te Leiden, centraal
zouden staan. Het betrekken van de vereniging van leraren bij het middelbaar onderwijs bij de discussie had deze nog eens verbreed tot groeperingen die niet direct tot de legerkringen behoorden.
Ook kunnen we vaststellen dat de periode 1866-1890 een toenemende
invloed van het op Thorbeckiaanse leest geschoeid middelbaar onderwijs
op het militair onderwijs voor officieren liet zien. Na een aanvankelijk
mislukte start in de periode 1872-1877 maakte men vanaf 1884, het jaar
van de oprichting van de artilleriecursus te Delft, in toenemende mate
gebruik van eindexaminandi afkomstig van HBS en gymnasium. De Wet
van 1890 eiste in feite van de aspirant-cadet een niveau van algemene
ontwikkeling, overeenkomend met het eindexamen HBS. Zij was met
grote meerderheid van stemmen aangenomen. De toen in de Kamer aanwezige katholieken en anti-revolutionairen steunden het wetsontwerp
dat de liberale onderwijsinstellingen in feite begunstigde, terwijl een enkele socialist, de radicalen en links-liberalen tegenstemden; de conservatieven waren op dat tijdstip uit de Kamer verdwenen. De Hogere Burgerschool, het geesteskind van Thorbecke, was een product van de geest der
liberale eeuw en deed haar sterke invloed ook gelden op het onderwijs
voor officieren. Men zou kunnen spreken van een uiteindelijke, bescheiden triomf van een liberaal initiatief op conservatief verzet.
De ontwikkeling naar een definitieve keuze - in 1890 - voor een voltooide
middelbare schoolopleiding als vooropleiding voor de KMA is toe te juichen. Door die keuze liep Nederland - rijkelijk laat - weer in de pas met
Pruisen, Frankrijk en België. Die late keuze laat zich verklaren tegen de
achtergrond van de speciale situatie waarin de KMA zich in de periode
1872-1890 bevond. Dat instituut was voor zijn aanvoer van aspirant-cadetten in de praktijk aangewezen op de jaarlijkse beperkte aantallen geslaagden voor het eindexamen HBS vijfjarige cursus en ondervond veel
concurrentie van de Polytechnische School te Delft die nauw aansloot aan
de vijfjarige HBS. Daarnaast had de KMA ook rekening te houden met
het beperkte enthousiasme in het a-militaire Nederland voor een officiersloopbaan. In Frankrijk en vooral Pruisen genoot zo'n loopbaan veel
meer prestige dan in Nederland en daarom was de animo daarvoor dan
ook veel groter.
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De oprichting van de Cadettenschool te Alkmaar, gemodelleerd naar de
Pruisische Kadettenvoranstalten,
moet dan ook worden gezien als een
hulpmiddel ter verzekering van voldoende aanvoer van aspirant-cadetten
voor de KMA vanaf 1895.
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De professionalisering van de beroepsofficier in Europa kreeg vanaf de
zeventiende eeuw onder andere gestalte in de oprichting van scholen/academies die tot doel hadden jongens, vaak van adellijke afkomst, te vormen tot beroepsofficier voor de legers van de diverse nationale staten. In
Frankrijk begon dit proces in 1636 met de stichting van de Academie
Royale. Pruisen opende in 1653 te Kolberg een ridderacademie. Pas in de
achttiende eeuw kwamen in de diverse Europese landen opleidingsinstituten voor aanstaande officieren van de grond met een meer blijvend karakter. Pruisen startte in 1701 met een cadettenacademie in Berlijn.
Frankrijk opende in 1751 de Ecole Militaire die tot 1787 zou functioneren. In 1794 ontstond daar de Ecole Polytechnique. Zij was o.a. bestemd
ter opleiding van officieren van de artillerie en genie. In 1803 volgde de
stichting van de Ecole Speciale Militaire bestemd voor de opleiding van
de infanterie- en cavalerieofficieren. Vanaf 1808 was deze school gehuisvest te Saint-Cyr. Groot-Brittannië startte in 1741 de Royal Military Academy; een opleidingsinstituut voor aanstaande artillerie- en genieofficieren in 1802 gevolgd door het Royal Military College te Sandhurst, een opleidingsschool voor infanterie en cavalerie.
De professionalisering van officieren in de Republiek der Verenigde
Nederlanden begon aan de aldaar gevestigde hogescholen. Op kleine
schaal werd daar vanaf het begin van de zeventiende eeuw vestingbouwkunde gedoceerd. De eerste professionele officiersopleidingen, artilleriescholen, ontstonden in 1789 in 's-Gravenhage, Breda en Zutphen; de laatste onder leiding van "de vader van het militair onderwijs in Nederland",
de latere luitenant-generaal J.H. Voet (1758-1832). In 1805 kwam het tot
ontbinding van deze scholen die in 1806 opgingen in de Koninklijke Artillerie- en Genieschool bedoeld voor het onderwijs aan toekomstige officieren van deze wapens. De school, gevestigd te Amersfoort, was te vergelijken met de Ecole Polytechnique.
Voor de toekomstige officieren van infanterie en cavalerie opende men
in 1807 te Honselersdijk een Koninklijke Militaire Cadettenschool naar
het voorbeeld van Saint-Cyr. In 1809 kwam het tot samenvoeging van de
militaire scholen van Amersfoort en Honselersdijk. De nieuwe school, de
Koninklijke Militaire School te 's-Gravenhage, sloot echter reeds in december 1810 haar poorten.
In de loop van de negentiende eeuw gingen de officiersopleidingen in
het ons omringende buitenland, vooral in Pruisen en Frankrijk maar ook
in België, nog meer het accent leggen op schoolse/wetenschappelijke vorming. De toelatingseisen werden verzwaard, het onderwijs meer gereglementeerd en de toelatingsleeftijden verhoogd. In Pruisen werd in 1844
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bepaald dat het leerplan van het cadettencorps, verspreid over de in de
achttiende eeuw ontstane Kadettenvoranstalten en de Hauptkadettenanstalt te Berlijn, overeen moest komen met dat van een Realgymnasium
tot aan de zgn. Primaklassen. Ook Frankrijk verhoogde in 1853 de toelatingseisen tot de militaire scholen, met name door het diploma bachelier
ès sciences als voorwaarde te stellen. In 1867 kwam het tot een definitieve vaststelling van die eis door de minister van Oorlog.
Het Pruisische respectievelijk Franse voorbeeld vond spoedig navolging bij de in 1834 gestichte Belgische Koninklijke Militaire School te
Brussel die vanaf 1847 slechts leerlingen toeliet die over een vooropleiding beschikten, overeenkomend met die van de humaniora tot aan de
poësis. In 1858 verhoogde België daar die eisen tot het eindexamen van
de klassieke humaniora; een schooltype te vergelijken met het gymnasium.
In Engeland, waar men - mede naar aanleiding van een militaire nederlaag in de Krimoorlog het militair onderwijs wilde reorganiseren, werden in de periode 1855-1868 commissies ter bestudering van het militair
onderwijs geïnstalleerd met als doel: aanbevelingen te doen voor verbeteringen.
Na de periode van inlijving bij Frankrijk ging in Nederland in 1814 te
Delft de Artillerie- en Genieschool van start. De school stond onder leiding
van Voet, die ook al directeur van de artillerieschool te Zutphen en van
de Amersfoortse en Haagse militaire school was geweest. De Delftse
school, tevens bestemd voor de andere wapens en de waterstaat, liet vanaf 1816 bovendien cadetten voor de zeedienst toe en begon een opleiding
voor ingenieurs bij de scheepsbouw.
De cadetten waren conform de opvattingen van hun directeur J.H.
Voet niet gekazerneerd.
In 1818 schreef De Gelder, hoogleraar wiskunde aan de Delftse school,
een memorie, bestemd voor koning Willem I. Daarin uitte hij naast kritiek op de organisatie van het onderwijs ook kritiek op de zijns inziens te
grote vrijheid van de cadetten. De memorie had weliswaar tot gevolg dat
er verbeteringen in de onderwijsorganisatie kwamen, maar de cadetten
bleven gehuisvest bij particulieren. Een goede militaire opleiding veronderstelde echter kazernering en daaraan voldeed de Delftse school niet.
Dit was mede aanleiding om het onderwijs opnieuw te reorganiseren. Die
reorganisatie leidde tot de oprichting van de Koninklijke Militaire Academie, gelegen te Breda in het midden van het toenmalige Koninkrijk der
Nederlanden. Op 24 november 1828 vond in de Grote Kerk aldaar haar
inwijding plaats, waarbij hoogleraar dr. J. Bosscha een rede uitsprak,
waarin hij de doelstellingen van de nieuwe instelling uiteenzette.
De beginjaren van de KMA werden overschaduwd door de afscheiding
van de Zuidelijke Nederlanden. Reeds in 1830 moest zij haar onderwijs te
Breda beëindigen. Vanaf 1832 kwam het onderwijs voor de cadetten van
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de genie en de waterstaat weer op gang aan het Koninklijk Instituut voor
de Marine te Medemblik. Pas in 1836 hervatte men het onderwijs te Breda in zijn volle omvang. De leiding van de KMA kwam toen in handen
van twee voor hun taak berekende officieren, Seelig en Delprat, die beiden in de periode 1836-1852 de KMA en haar onderwijs tot een zekere
bloei brachten. Onder hun bewind publiceerde de KMA een aantal studieboeken geschreven door het aan die instelling verbonden docentencorps.
Die boeken beleefden veelal een aantal herdrukken en waren ook buiten
de academie - o.a. aan de Utrechtse hogeschool - in gebruik. Zelfs het (militaire) buitenland toonde enige belangstelling voor deze geschriften. Ook
de aan de KMA vervaardigde geografische kaarten genoten enige faam
hetgeen o.a. moge blijken uit het feit dat minister Thorbecke die kaarten
als relatiegeschenk in het buitenland aanbood. Ook van de zijde van de
Speciale Commissie van Inspectie voor het Militair Onderwijs en van de
minister van Oorlog ontving de KMA in de periode Seelig-Delprat herhaaldelijk lof voor haar prestaties, die niet in de laatste plaats te danken
waren aan een over het algemeen voor haar taak berekend docentenkorps, dat onder zijn civiele leden een aantal doctores kende. De door
Brest van Kampen als "bloeitijd" bestempelde periode Seelig-Delprat kan
met enig recht als zodanig worden aangemerkt.
In de negentiende eeuw vertoonden de militaire academies in Europa
sterk het karakter van strenge militaire kostscholen. Dit riep spanningen
op die tot ordeverstoringen en vernielingen leidden. Ook kwamen, zowel
in Engeland, Frankrijk als Pruisen gedurende de gehele periode ontgroeningspraktijken voor die soms eveneens tot ordeverstoringen leidden. De
situatie in Nederland vertoonde ten aanzien van de strenge behandeling
van de cadetten, ordeverstoringen en ontgroeningen een soortgelijk beeld
als in het buitenland.
In antwoord op de in de Inleiding gestelde vraag over het karakter van de
KMA-opleiding en de daarbij gestelde vervolgvraag of het accent bij die
opleiding op opvoeding/karaktervorming lag of bij intellectuele vorming,
moet geconcludeerd worden dat de KMA-opleiding een eigen karakter
droeg. Enerzijds was het "hoger beroepsonderwijs" waarbij de aanstaande
beroepsofficier theoretische en praktische scholing kreeg voor zijn toekomstig beroep, anderzijds was er het algemeen vormend onderwijs
waarbij men naast algemene ontwikkeling op het niveau van middelbaar
(voorbereidend hoger) onderwijs ook een zekere mate van zelfstandige beoefening van de Krijgswetenschap nastreefde. De opleiding had een hybridisch karakter. Aan de ene kant wenste men het KMA-onderwijs qua
methode en wellicht ook qua inhoud in de richting van het wetenschappelijk/universitair onderwijs te leiden; aan de andere kant stonden de eisen
van de militaire organisatie, waar de KMA overigens deel van uitmaakte,
een vrijblijvende zuiver wetenschappelijke vorming in de weg en preva-
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leerden de eisen van de militaire organisatie, symbolisch gezegd, van "de
kazerne".
Gezien de eisen die de militaire organisatie aan haar officieren stelde,
moest aan de overdracht van het waarden- en normenpatroon van de
krijgsmacht en van haar officieren veel aandacht worden besteed. Het is
dan ook duidelijk dat de KMA-opleiding naast intellectuele vorming ook
veel aandacht besteedde aan de vorming tot officier. Beide aspecten kregen gelijke aandacht en het is vrijwel onmogelijk aan te geven op welk
aspect van de opleiding het accent lag.
Ten aanzien van de vragen, over welke vooropleiding aspirant-cadetten
dienden te beschikken bij hun toelating tot de KMA, hoe het onderwijs aldaar was georganiseerd, welke vakken er werden gedoceerd, hoe het lerarencorps was samengesteld, welke leermiddelen werden gebruikt, hoeveel
cadetten de KMA bevolkten, wat hun wapenvoorkeur was en welke
studieresultaten werden behaald, kan het volgende worden vastgesteld.
Het KMA-onderwijs was bestemd voor jongelui die "klaargestoomd"
waren voor het toelatingsexamen voor de KMA op voorbereidingsinstituten - vaak kostscholen - die door de tegenstanders als "afrigtings-" of
"dresseerscholen" werden betiteld. Die scholen bouwden voort op hetgeen
aan zogenaamde "Franse scholen" was onderwezen. Aangezien het middelbaar onderwijs in Nederland tot 1863 niet wettelijk was geregeld, bestond er een grote verscheidenheid aan schooltypen. Het toelatingsexamen voor de KMA lag op het niveau van de oude MULO-B of driejarige
HBS en de over het land verspreide kostVvoorbereidingsscholen leidden
daarvoor op.
Het onderwijs aan de cadetten besloeg een vierjarige cursus. De cadet
kreeg een zeer uitgebreid, zo niet overladen, onderwijsprogramma te verwerken waarbij hij per week 81 uren theoretisch en praktisch onderwijs
ontving. Het accent lag op de exacte vakken, die veertien à vijftien lesuren per week opeisten, en op het tekenen waaraan negen à tien lesuren
werden besteed. Daarnaast kregen ook de Nederlandse, Franse, Duitse
en Engelse taal- en letterkunde, geschiedenis en aardrijkskunde aandacht. Aan die vakken besteedde men in totaal elf à twaalf lesuren per
week. Opmerkelijk is dat aan de theoretische militaire vakken naar verhouding betrekkelijk weinig aandacht werd besteed: drie à vier uren per
week. Het lesprogramma legde dus het accent op algemene vorming. Als
gevolg van aanbevelingen van een onderwijscommissie in 1829 volgden
de cadetten van infanterie en cavalerie vanaf 1841 een minder uitgebreid
studieprogramma in de exacte vakken.
Het docentencorps dat die vakken moest geven, bestond uit militaire
en civiele docenten en kende een rangenstelsel: hoogleraar, lector en leraar. De militaire docenten aan de KMA maakten na hun functie aan de
KMA over het algemeen een fraaie carrière in de krijgsmacht of daarbui336
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ten. De civiele docenten die vooral waren belast met het onderwijs in de
exacte vakken, de waterstaatsvakken, de talen en het tekenen waren
voor zover het de exacte vakken en de talen betrof, overwegend gepromoveerde academici.
Na 1843 verdween onder invloed van bezuinigingen op defensie een
aantal posten die door civiele docenten waren bekleed. Die posten werden
vanaf dat jaar vervuld door hun militaire collegae. Ondanks de goede leiding van gouverneur Seelig en kommandant Delprat hadden sommige civiele docenten, met name die van de waterstaat en de docent burgerlijke
bouwkunde, moeite met hun functionele ondergeschiktheid aan hun militaire superieuren. Dat kwam tot uiting in een - soms polemische - correspondentie.
Het docentencorps maakte bij zijn onderwijs hoofdzakelijk gebruik van
handleidingen die door civiele en militaire docenten van de KMA voor de
cadetten waren geschreven en gepubliceerd. Sommige handleidingen,
vooral die voor de waterstaats- en geniecadetten bestemd en handelend
over bouw- en waterbouwkunde, genoten, evenals de door de KMA vervaardigde en gepubliceerde aardrijkskundige kaarten enige faam. De
handleidingen, meestal door de KMA gepubliceerd, beleefden vaak enige
herdrukken.
Het aantal cadetten dat de KMA in de periode 1828-1869 bevolkte,
schommelde per jaar. In de beginperiode (1828-1830) studeerden gemiddeld 191 cadetten per studiejaar op de KMA. In de periode Seelig-Delprat
(1836-1852) zag men een aanvankelijke daling van 190 in 1839 tot 94 in
1847. Daarna steeg het geleidelijk tot 144 in 1849. Vervolgens kwam het
aantal cadetten en adelborsten in verband met samenvoeging van de marineofficiersopleiding te Medemblik met de KMA niet meer onder de 250.
Het aantal cadetten bedroeg in de periode 1854-1867 niet minder dan 300
per jaar.
Het leeuwendeel van de cadetten was bestemd voor de infanterie en de
artillerie. In de 25-jarige periode 1836-1861 waren in totaal 1.212 cadetten op de KMA toegelaten, verdeeld over de infanterie, cavalerie, artillerie en genie. Van deze 1.212 cadetten waren 371 (30,6%) bestemd voor de
koloniën. Het aandeel van de artillerie bedroeg overigens 30,6%. Dit
duidt op een relatief grote behoefte aan officieren opgeleid bij de KMA bij
een relatief klein wapen als de artillerie. De infanterie kon in haar (subalterne) officieren voorzien door gebruik te maken van de officiersopleiding te Kampen die een "tweede weg" bood tot het officierschap.
Cadetten van de artillerie en genie bestemd voor de koloniën waren
verhoudingsgewijs nog sterker vertegenwoordigd dan hun collegae bestemd voor de dienst in Nederland. Het aantal cadetten bestemd voor de
waterstaat bedroeg in de hiervoor vermelde periode 11, waarvan 1 voor
de koloniën. In diezelfde periode waren op de KMA tevens 196 adelborsten in opleiding genomen (1850-1857). Hiervan was het leeuwendeel
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(93,4%) bestemd voor de zeedienst, 2,2% voor de mariniers en 4,4% voor
de scheepsbouw.
De cadetten hadden bij hun toelatingsexamen hun voorkeur voor een
bepaald wapen kunnen uitspreken. Het bleek dat bij de aspirant-cadetten
de "wetenschappelijke" wapens - de artillerie en de genie - en de waterstaat grote populariteit genoten. 65 à 75% van de aspiranten in de jaren
1829-1830 opteerde voor de artillerie, genie of waterstaat. De overigen
kozen voor de traditionele wapens, waarbij de infanterie duidelijk het
minst populair was. In 1860 zien we ongeveer dezelfde voorkeur: van de
163 aspiranten opteerden 105 (plm. 65%) voor de technische of "wetenschappelijke" wapens.
De studieresultaten waren over het algemeen zeer behoorlijk. Dankzij
de selectie bij het toelatingsexamen en het schoolse karakter van een opleiding met veel overhoringen en controles bleek het percentage cadetten
dat eenmaal op de KMA toegelaten de opleiding met succes afrondde,
ruim 87%. Wel lag het rendement bij de cadetten bestemd voor het Nederlandse leger hoger dan dat bij hen die bestemd waren voor het koloniale leger. Per wapen uitgesplitst, blijkt dat de genisten bestemd voor het
Nederlandse leger het hoogst scoorden en de Infanteristen bestemd voor
het leger in de koloniën het laagst. Het lage slagingspercentage infanteristen bestemd voor de koloniën zou kunnen worden verklaard uit de geringere motivatie van die cadetten voor een loopbaan in de koloniën.
Daarbij kwam dat voor die cadetten een plaatsing bij de infanterie vaak
tweede of derde keus was.
De in de Inleiding geformuleerde vragen hadden ook betrekking op de
kritiek op de KMA en op haar onderwijs en opvoeding. Hierbij kwam aan
bod welke kritiek werd geleverd, door wie of door welke groeperingen en
waarop die kritiek zich precies richtte en welke rol daarbij was weggelegd
voor de periodieke militaire en civiele pers. Bij die kritiek werden ook de
vooropleidingsscholen voor de KMA betrokken en daarom moet ook daarop een antwoord komen.
We kunnen vaststellen dat de eerste kritiek op de KMA al van vóór de
periode Seelig-Delprat dateerde. Zij was afkomstig van het parlement en
betrof de financiële offers die de KMA vergde. De Tweede Kamer uitte in
het parlementaire jaar 1828-1829 kritiek op het hoge bedrag dat voor die
instelling op de begroting was uitgetrokken. In dejaren veertig verdedigde de minister van Oorlog F.C. List de academie met succes tegen nieuwe
parlementaire kritiek, nu op de grote omvang van de staf van die instelling, ondanks een verkleind leger, en de financiële offers die dat met zich
meebracht. Vanaf 1846 ontkwam ook het KMA-onderwijssysteem zelf
niet aan kritiek. Die kwam tot uiting in de Nederlandse militaire vakbladen, vooral gelezen door officieren. Te denken valt aan De Militaire Spec-
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tator en aan de wat meer progressieve, liberale, minder gouvermentele
tegenhanger De Nieuwe (Militaire) Spectator.
Ook in liberale tijdschriften zoals De Gids en de in 1844 opgerichte De
Tijdspiegel leverden auteurs in dejaren vijftig van de negentiende eeuw
kritiek op het "middelbaar" en KMA-onderwijs. De oud-adelborst C L .
van Woelderen leverde in De Tijdspiegel van 1859 kritiek op de voorbereidingsscholen voor de KMA. De dagbladpers als medium voor kritiek op
de KMA zou pas na de ordeverstoringen van december 1866 een rol gaan
spelen.
De kritiek op en de discussie over opvoeding en onderwijs aan de KMA
in de periode 1828-1869 hield verband met het specifieke karakter van de
KMA-opleiding, namelijk beroepsvorming in internaatsverband waarbij
de opvoeding van en het onderwijs aan de cadetten geïntegreerd waren
en in dienst stonden van de vorming van officieren bestemd voor het Nederlandse en het Nederlands-Indische leger. De deelnemers aan de discussie waren hoofdzakelijk militaire en burgerdocenten verbonden aan de
KMA en oud-cadetten die inmiddels officier waren geworden.
Een aantal deelnemers verwierp het (te) strenge kostschoolregime dat
op de KMA heerste, de schoolse aanpak van het onderwijs en streefde
naar een meer volwassen benadering van de cadet die op een meer zelfstandige wijze kennis diende te verwerven. De exponent van deze stroming was W. J. Knoop, die vanaf het begin van de jaren vijftig deze visie
op het KMA-onderwijs verdedigde in De Gids en De Nieuwe Spectator.
Anderen daarentegen, o.a. dr. J.J. den Hollander zagen weinig in een systeem dat de jonge cadetten (14-22 jaar) veel vrijheid liet bij de inrichting
van hun studie, aangezien de laatsten daarvoor nog niet rijp zouden zijn.
De opvattingen van Knoop zouden later worden gedeeld door KMA-docenten als Lindo en Lod. Mulder, G.P. Booms en de staatscommissie terwijl De Hollander medestanders vond in de personen van dr. Van Heusden, J.C.J. Kempees en in de conservatieve woordvoerders in het parlement. Ook de voorzitter van de Speciale Commissie van Inspectie voor het
Militair Onderwijs, de conservatieve luitenant-generaal Ch. baron Nepveu kan tot deze laatste stroming worden gerekend.
Naast kritiek afkomstig van de (oud-)docenten en (oud-)cadetten,
kreeg de KMA ook veel kritiek van de hierboven genoemde Nepveu die
zich als voorzitter van de hiervoor genoemde commissie (vanaf 1854) intensief bemoeide met het opvoedings- en onderwijsklimaat aan die instelling nadat de eerste ordeverstoringen aldaar hadden plaatsgevonden.
Evenals aan de buitenlandse militaire academies heerste ook aan de
KMA een streng kostschoolregime. De cadetten werden streng geobserveerd, gecontroleerd en soms bespioneerd. Dat riep allerlei onlustgevoelens bij hen op, die tot uiting kwamen in ondisciplinair gedrag. Evenals
in Frankrijk en Engeland vonden in de jaren vijftig en zestig ook aan de
KMA ordeverstoringen plaats die soms gepaard gingen met vernielingen,
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de zgn. "bullefeesten". Die trokken de aandacht van de sinds 1840 bestaande zgn. Speciale Commissie van Inspectie over het Militair Onderwijs, vanaf 1852 onder voorzitterschap van Nepveu. De ordeverstoringen
in de herfst van 1854, 1857 en 1858 waren voor de commissie en haar
voorzitter aanleiding de KMA-leiding te bewegen tot een streng doch welwillend, patriarchaal gezag dat van alle aan de KMA verbonden officieren
intensiever gebruik diende te maken om dat gezag gestalte te geven. De
kritiek van Nepveu op de KMA-leiding betrof het gebrek aan intensief en
"vaderlijk toezigt" op de cadetten en het tekortschieten in het nemen van
preventieve maatregelen.
De ordeverstoringen van de herfst 1858 waren voor de minister van
Oorlog Van Meurs aanleiding bovengenoemde commissie te belasten met
een onderzoek naar de oorzaken van de ongeregeldheden. Haar rapport
nam hij bijna integraal over. Tevens gaf hij de KMA-opleiding opdracht
een onderzoek in te stellen naar de doelmatigheid en de omvang van de
op die instelling onderwezen vakken. Het antwoord kwam neer op de
stelling dat het onderwijs sinds 1828 niet was uitgebreid en dat inkrimping ervan nadelig zou zijn voor de cadetten van de zgn. "wetenschappelijke wapens" en ongewenst voor infanterie- en cavaleriecadetten die dan
ten opzichte van hun artillerie- en geniecollega's ten aanzien van wetenschappelijke vorming in een tweederangs positie zouden komen te verkeren.
Ten aanzien van de kritiek op de voorbereidingsinstituten voor het
KMA-toelatingsexamen, die door critici als "afrigtings-" en "dresseerinstituten" waren bestempeld, kan men vaststellen dat die kritiek vooral tot
uiting kwam in de zgn. Jaarboekjes KMA die van 1851 tot en met 1868
verschenen. De critici waren vooral de aan de KMA verbonden militaire
en burgerdocenten, die door middel van in milde bewoordingen gestelde
kritiek trachtten dit "middelbaar" onderwijs in positieve zin te beïnvloeden. Naast de hoofdredacteur van deze Jaarboekjes, J.C.J. Kempees, verwoordden ook de docenten L. Mulder, M.P. Lindo en J.J. de Hollander die
kritiek.
Ten aanzien van de vraag over de invloed van de Wet op het Middelbaar
Onderwijs (1863) op het totstandkomen van de Akademiewet van 1869
kan het volgende worden geconcludeerd. In de maanden november en december 1866 hadden aan de KMA opnieuw ordeverstoringen plaats die op
8 december hun triest hoogtepunt vonden in de mishandeling van een
tweedejaars cadet door ouderejaars. Die mishandeling was voor deze cadet mede aanleiding vergif in te nemen met als gevolg zijn overlijden op
13 december daaropvolgend.
Door de gebeurtenissen in de herfst van 1866 en het succes van de inmiddels op vele plaatsen geopende HBS-en, die als paradepaardjes van liberale onderwij s wetgeving van 1863 werden beschouwd, kwam de discus340
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sie over opvoeding en onderwijs aan de KMA en de daarbij wenselijk geachte vooropleiding in een stroomversnelling.
De discussie, nu vooral gevoerd in de opiniërende dagbladpers - waarbij men vooral kan denken aan het liberale persorgaan bij uitstek de Arnhemsche Courant en het conservatieve persorgaan het Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage - maar ook in een groot aantal brochures, verliep min of meer langs de scheidslijn liberaal-conservatief. De liberale
scribenten opteerden voor een gereorganiseerde KMA waaraan cadetten
zouden studeren met een voltooide HBS-opleiding; zij zagen hun mening
bevestigd door het in de zomer van 1867 gepubliceerde rapport van de
hieronder te vermelden in december 1866 geïnstalleerde staatscommissie, dat tot een soortgelijke conclusie kwam.
De meer conservatief ingestelden daarentegen bestreden "het monopolie" van de HBS en hun mening kwam overeen met die van de adviserende leden van die commissie die eveneens afwijzend hadden gereageerd op
de monopoliepositie die de HBS zou krijgen indien het rapport van die
commissie werkelijkheid zou worden.
De ophef in de pers, vooral in de fel liberale, pro-Thorbeckiaanse Arnhemsche Courant, en de reactie van de Tweede Kamer, die naar aanleiding van de gebeurtenissen aan de KMA enige dagen later een interpellatie hield, was zodanig, dat de minister van Oorlog, Van den Bosch, een
staatscommissie tot herziening van de grondslagen van de KMA installeerde, die al op 30 januari 1867 haar rapport uitbracht. De staatscommissie onder leiding van de o\id-kommandant
van de KMA Delprat en
waarin ook twee burgerieden, inspecteurs van het middelbaar onderwijs,
Steyn Parve en Bosscha jr. waren opgenomen, adviseerde de KMA slechts
open te stellen voor cadetten in het bezit van het HBS-diploma, de opleiding tweejarig te maken en een stagejaar in te voeren, waarin de cadetten de vaandrigsrang zouden bekleden.
De adviserende commissieleden, allen (oud)-docent aan de KMA waren
door de staatscommissie niet gehoord. Zij gaven een afwijkend advies: de
KMA-cursus moest minimaal driejarig worden. Het toelatingsexamen
diende zodanig te worden verzwaard dat het overeenkwam met de kennis
die een cadet volgens het toen van kracht zijnde systeem aan het einde
van zijn eerste studiejaar behoorde te bezitten. Geen van de adviserende
leden bleek voorstander van de vijfjarige HBS als exclusieve vooropleiding voor de KMA. Zij waren beducht voor de kwaliteit van de pas sinds
kort, sedert 1864, functionerende HBS, die te weinig leerlingen/aspirantcadetten afleverde met een bovendien "vrijgevochten" mentaliteit. De minister nam hun advies over; in mei 1867 werd de KMA-cursus driejarig;
het toelatingsexamen werd dienovereenkomstig verzwaard en de leeftijd
van toelating verhoogd van 15-18 jaar naar 16-19 jaar.
Het door de staatscommissie uitgebrachte rapport was nog altijd niet
openbaar gemaakt. Dat leidde er bij het liberale Tweede-Kamerlid Thor341
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becke toe een interpellatie te houden in juni 1867 en de openbaarmaking
te eisen, hetgeen dan ook geschiedde.
Naar aanleiding van de ordeverstoringen aan de KMA in de late herfst
van 1866 en de daaropvolgende installatie van de Staatscommissie tot
herziening van de grondslagen van de KMA verschenen van 1867 tot en
met 1869 tevens vele brochures over opvoeding en onderwijs aan de
KMA. Deze brochures, meestal anoniem of onder een schuilnaam, waren
afkomstig van (oud-)cadetten of staffunctionarissen van de academie.
Deze geschriften, kritisch van toon, bevatten, naast geuite cris de coeur,
suggesties en min of meer uitgewerkte plannen ter verbetering van opvoeding en onderwijs aan de gereorganiseerde KMA.
Als antwoord op het onder 5. gestelde in de Inleiding met betrekking tot
de factoren die van invloed waren op de parlementaire besluitvorming
ten aanzien van de Akademiewet te weten:
- de tegenstelling tussen liberalen en conservatieven;
- de zich emanciperende katholieken en gereformeerden (anti-revolutionairen);
- het onderwijs aan de buitenlandse officiersopleidingen;
- de militaire specialisten in het parlement;
- het commentaar in de Nederlandse opiniërende dagbladpers,
kan het volgende worden gesteld.
In februari 1868 kwam het conservatieve ministerie-Van ZuylenHeemskerk met een wetsontwerp tot regeling van het hoger onderwijs,
waarin ook het militair hoger onderwijs, waaronder dat aan de KMA, zou
worden geregeld. Dat laatste was opmerkelijk, omdat koning Willem III
militaire zaken, dus ook het onderwijs aan militairen, tot zijn prerogatieven rekende. Door het indienen van dit wetsvoorstel door nota bene een
conservatief kabinet werd dit prerogatief impliciet uitgehold. Van een liberaal kabinet zou een dergelijk wetsvoorstel eerder te verwachten zijn
geweest. Immers de liberalen trachtten zoveel mogelijk - via wettelijke
regelingen - het koninklijk politiek handelen te controleren met als doel
de omvang van 's konings prerogatieven te verkleinen. Na wisseling van
de politieke wacht trok het liberale ministerie-Van Bosse-Fock dit wetsontwerp, afkomstig van hun conservatieve tegenstanders, in juni 1868
weer in.
Eind juni 1869 begon de behandeling van het wetsontwerp tot regeling
van het onderwijs bij de KMA. Het was gebaseerd op de aanbevelingen
van de staatscommissie van 1866 en werd verdedigd door de minister van
Oorlog Van Mulken. De laatste had indertijd bij de behandeling in de
Tweede Kamer van het door Thorbecke ingediende wetsontwerp op het
middelbaar onderwijs een merkwaardige rol gespeeld. Bij die gelegenheid
had het liberale Kamerlid Van Eek gepoogd door middel van een amendement ook het militair onderwijs onder het middelbaar onderwijs te la342
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ten vallen. Zijn amendement was toen echter bestreden door de eveneens
liberale Van Mulken en vervolgens door een grote Kamermeerderheid
verworpen.
Tijdens de behandeling van de Akademiewet in de Kamer kwamen
duidelijk de verschillende visies van de liberalen enerzijds en van de conservatieven anderzijds naar voren. De liberalen waren geporteerd voor
een zo hoog mogelijke wetenschappelijke en praktische vorming van de
aanstaande beroepsofficier. Hun militaire specialist De Roo van Alderwerelt diende een aantal amendementen met die strekking in, waarvan een
het diploma van de vijfjarige HBS verplicht wilde stellen als toelatingseis
tot de KMA. Een ander voorzag in de instelling van vaandrigsrang die
tijdens een praktijkjaar zou worden bekleed. Deze liberalen waren evenals de staatscommissie geporteerd voor een tweejarige opleiding en het
vaandrigschap als stagejaar na deze opleiding. De overige liberalen, van
wie Thorbecke de voornaamste exponent was, wilden de vijfjarige HBS
weliswaar niet verplicht stellen, maar het toelatingsexamen voor de
KMA gelijkstellen met het eindexamen van meergenoemde cursus.
Hun tegenstrevers, de conservatieven, de anti-revolutionairen en een
enkele katholiek, waren voorstanders van een KMA die een toelatingsexamen afnam gebaseerd op het niveau van de driejarige HBS en ook zij
dienden eveneens een aantal amendementen van die strekking in. Zowel
de liberalen als de conservatieven verwezen tijdens de parlementaire behandeling die vijf volle werkdagen zou duren, herhaaldelijk en uitgebreid
naar de onderwijssituatie aan de buitenlandse militaire academies en officiersopleidingen en legden de nadruk op het vereiste vooropleidingspeil
dat daar werd vereist (Bachelier ès sciences, Realgymnasium) en dat overeenkwam met het niveau van de vijfjarige HBS, die sinds 1866 haar abituriënten afleverde.
Ook de minister verwees herhaaldelijk naar die officiersopleidingen.
Vooral naar die van Frankrijk en Pruisen maar ook naar die van België.
De vergelijkingen betroffen de aan de buitenlandse opleidingen geëiste
vooropleidingen die allen hoger waren dan de voor de KMA op dat moment nog geldende vooropleiding en de in het buitenland gepraktizeerde
opleidingsmethoden bij de praktische vorming tot officier.
Het debat in de Tweede Kamer spitste zich toe op de kwestie van de
vooropleiding waarbij de doctrinaire liberalen, "de schoolmannen", aangevoerd door De Roo van Alderwerelt, het einddiploma HBS verplicht wilden stellen voor het toelatingsexamen van de KMA, terwijl de conservatieven en met hen de ultramontaanse orthodoxe rooms-katholieken en
anti-revolutionairen niets wilden weten van een "monopolie" voor de HBS
en veeleer de bestaande situatie wilden handhaven.
Door ingrijpen van Thorbecke, waarbij weliswaar het door De Roo van
Alderwerelt c.s. gewenste verplichte HBS-diploma niet werd opgenomen
in de wet, maar waarbij de eisen van het toelatingsexamen voor de KMA
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wel overeenkwamen met het eindexamen HBS, werd de pil verguld. Een
meerderheid van de Tweede Kamer was nu bereid het wetsvoorstel te
steunen. Een triomf voor Thorbecke, de politieke tacticus, die door de opiniërende dagbladpers als de verdediger van de vrijheid van onderwijs
werd gevierd.
In de Eerste Kamer kreeg het inmiddels geamendeerde wetsvoorstel
zonder dat er sprake was van nieuwe gezichtspunten een eveneens overweldigende meerderheid.
De Kamerleden met een militaire achtergrond waarbij men in de eerste
plaats moet denken aan de liberaal De Roo van Alderwerelt en de conservatieven jhr de Casembroot, Nierstrasz, Van Sypesteyn, Storm van 'sGravensande en de anti-revolutionair Van Wassenaer van Catwijck,
speelden zeer duidelijk een rol tijdens de debatten in de Tweede Kamer.
Wel moet worden geconstateerd dat onder de hoofdrolspelers, te weten
Van Mulken, De Roo van Alderwerelt en Thorbecke aan liberale zijde en
Van Heemskerk Azn. en Haffmans aan conservatieve zijde, zich ook nietmilitairen bevonden. In de Eerste Kamer speelde de conservatief met een
militaire achtergrond Schimmelpenninck van der Oye de hoofdrol in het
debat met de minister van Oorlog.
Het parlementaire debat overziende, kan men concluderen dat ook bij
de totstandkoming van deze wet voor Thorbecke de glansrol was weggelegd. Dankzij zijn optreden kon het wetsontwerp veilig door de Tweede
Kamer worden geloodst.
Tijdens en na de behandeling van het wetsontwerp in het parlement
verschenen in de opiniërende dagbladpers begeleidende commentaren.
Zowel het liberaal Algemeen Handelsblad, het conservatieve Dagblad van
Zuidholland en 's-Gravenhage als het katholieke dagblad De Tijd waren
ingenomen met het optreden van Thorbecke tegenover de doctrinaire De
Roo van Alderwerelt en zagen in Thorbeckes overwinning een nederlaag
voor hen die de HBS een monopoliepositie wilden geven, hetgeen niet bevorderlijk zou zijn geweest voor de vrijheid van onderwijs. De Tijd was
verheugd over het verwerpen van het amendement-De Roo dat aan de
HBS een monopoliepositie trachtte te geven en zwaaide lof toe aan het
katholieke, anti-liberale Tweede-Kamerlid Haffmans die tijdens de behandeling het dreigende monopolie van de HBS fel had bestreden; het
blad gispte twee liberaal-katholieke Kamerleden uit Maastricht die het
gewaagd hadden het amendement-De Roo te steunen. In katholieke kringen wantrouwde men de HBS als exponent van het verlicht liberaal denken dat niet strookte met het katholieke gedachtengoed.
De zich politiek emanciperende katholieken die, onder invloed van de
pauselijke encycliek Quanta Cura en de Syllabus Errorum, zich van de
liberalen begonnen af te keren, waren dan ook geen voorstanders van
deze wet, die de HBS-vooropleiding impliciet veronderstelde. De liberale
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persorganen waren lovend over de nieuwe wet, terwijl de conservatieve
en katholieke persorganen zich keerden tegen De Roo c.s.
De vraag heeft de Akademiewet van 1869 in de praktijk voldaan, kan als
volgt worden beantwoord. Toen de wet in 1872 was ingevoerd, daalde het
aantal aspirant-cadetten drastisch. Het aantal tot de KMA toegelaten aspiranten in 1872 en 1873 bedroeg slechts 18. Dit noodzaakte de defensieleiding reeds in 1877 tot een wettelijke regeling, waarbij toelatingseisen
zodanig werden verlicht dat het toelatingsexamen overeenkwam met het
niveau van de driejarige HBS. De KMA werd weer vierjarig. De toestand
vóór 1867 was hiermee min of meer hersteld.
De Akademiewet van 1869 bracht een wettelijke regeling die nauw
aansloot bij de vijfjarige HBS, geregeld in de in 1863 tot stand gekomen
Wet op het middelbaar onderwijs. Beide wetten die vooral dankzij Thorbeckes bemoeienis waren aangenomen, konden worden beschouwd als
het product van liberaal streven het onderwijs via de wet te regelen zodat
niet de regering maar het parlement het laatste woord had bij de vormgeving daarvan. Aangezien het KMA-onderwijs militair onderwijs was en
koning Willem III vooral militaire aangelegenheden tot zijn prerogatieven rekende, was het opmerkelijk dat de Akademiewet
toch tot stand
kwam. Twee eerdere pogingen het KMA-onderwijs wettelijk te regelen
waren mislukt. De eerste poging, in 1863 door het liberale Tweede-Kamerlid Van Eek gedaan, om via een amendement dat onderwijs onder te
brengen in de Wet op het Middelbaar Onderwijs mislukte, mede door toedoen van zijn geestverwant in de Tweede Kamer Van Mulken, de latere
indiener en verdediger van de Akademiewet. Een tweede poging in 1868
door het conservatieve kabinet-Van Zuylen van Nijevelt-Heemskerk Azn.
ondernomen het militair onderwijs aan de KMA en het KIM te laten vallen onder het nog wettelijk te regelen hoger (universitair) onderwijs mislukte eveneens. Het in februari van dat jaar ingediende conservatief-gekleurde wetsontwerp van die strekking werd in juni daaropvolgend bij
het wisselen van de politieke wacht door het nieuw aangetreden liberale
kabinet-Van Bosse-Fock ingetrokken.
De in juli 1869 aangenomen Akademiewet gaf dus een wettelijke regeling aan het KMA- onderwijs dat noch onder het middelbaar, noch onder
het hoger (universitair) onderwijs viel. Dat KMA-onderwijs was derhalve
een eigensoortig onderwijs, weliswaar gebaseerd op het middelbaar onderwijs maar qua doelstelling, inhoud en methode niet gelijk te stellen
met onderwijs gegeven aan de toenmalige hogescholen (thans universiteiten). Reeds in zijn memorie van toelichting (september 1862) bij het wetsontwerp tot regeling van het middelbaar onderwijs had Thorbecke het
militair onderwijs bestempeld als zijnde van "exceptionele aard". Zijn
visie op de KMA verwoordde hij enige jaren later - in juni 1867 - in de
Tweede Kamer: de KMA diende officieren af te leveren die door hun hoog

345

Slotbeschouwing
intellectueel peil en brede ontwikkeling geacht konden worden compensatie te bieden voor de geringe omvang van de Nederlandse defensie. De
Akademiewet diende ervoor de KMA dit type officieren te laten afleveren.
Men kan zich afvragen of Thorbecke cum suis wel een realistisch beeld
hadden van de mogelijkheden van de door hun toedoen tot stand gekomen wet. In de eerste plaats bleek al zeer spoedig na de invoering in 1872
dat het aantal toegelaten cadetten dramatisch was gedaald. Die daling
was in conservatieve kringen al in 1867 voorzien. In de tweede plaats kan
worden geconstateerd dat het intellectuele peil van de officieren opgeleid
aan de militaire academies en officiersopleidingen in het ons omringende
buitenland, met name in Frankrijk, Pruisen en in België, zeker niet onderdeed voor dat van hun Nederlandse collegae opgeleid aan de KMA onder vigeur van de wet van 1869. In al deze landen diende de aspirant-officier over een vooropleiding te beschikken die vergeleken kon worden
met de vijfjarige HBS. De Akademiewet van 1869 had dan ook tot gevolg
dat de vooropleiding van de Nederlandse officier op gelijke hoogte met die
van zijn buitenlandse collegae kwam.
Het eigenlijke KMA-onderwijs dat in de periode 1828-1869 grotendeels
vierjarig was, had de cadet in de eerste twee jaren opgeleid tot een peil
dat min of meer overeenkwam met de latere vijfjarige HBS. De laatste
twee jaren waren bestemd voor de eigenlijke vakopleiding gebaseerd op
het bereikte in de eerste twee jaren. De Akademiewet van 1869 bracht
een tweejarige KMA-opleiding die inhoudelijk een vakopleiding was,
maar een praktijkjaar moest ontberen.
Beziet men de KMA als een instelling die zowel aan de eisen van de "kazerne" als aan die van de "universiteit" moe(s)t beantwoorden, dan is de
vraag gewettigd of de Akademiewet een KMA had gebracht die meer was
opgeschoven in de richting van de "universiteit". Een duidelijk antwoord
is niet te geven. Immers de KMA diende zoals iedere professionele officiersopleiding beide elementen te bevatten en een duidelijke keuze voor
het ene element zou ten koste gaan van het andere. De Akademiewet van
1869 maakte deze keuze dan ook niet; evenmin als de latere academiewetten van 1877 en 1890. Wel bracht de wet met zich mee dat het vooropleidingsniveau zodanig was, dat het overeenkwam met dat wat men eiste
van studenten aan de Polytechnische School te Delft (vanaf 1905 de Technische Hogeschool) en aan de faculteiten van wis- en natuurkunde en
medicijnen. De laatste accepteerden vanaf 1876 eveneens studenten met
een HBS-diploma.
Gezien het bovenstaande kan men concluderen dat de Akademiewet van
1869 aspirant-cadetten opleverde die geacht konden worden een universitaire studie met succes te voltooien. Het eigenlijke KMA-onderwijs had
na 1872 meer het karakter van een hogere beroepsopleiding die noch qua
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doelstelling, noch qua inhoud, noch qua methode vergeleken kon worden
met het universitaire onderwijs, dat, ook in die periode, mede tot doel
had op te leiden tot zelfstandige wetenschapsbeoefening. Het spanningsveld tussen "kazerne" en "universiteit" is van blijvende aard aangezien
het voor militaire academies en soortgelijke professionele officiersopleidingen een blijvend dilemma is tegelijk zowel "Mars" als "Minerva" te
dienen.
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SUMMARY

From the 17th century onwards the professionalisation of military officers in Europe began to take shape with the establishment of schools and
academies to train boys, who often came from the ranks of the nobility, to
become professional officers in the armies of the various nation states. In
France this process began in 1636 with the establishment of the Academie Royale. Prussia opened a school for knights in Kolberg in 1653. It
was only in the 18th century that military schools for prospective officers
began to take on a more permanent character. In 1701 Prussia opened an
academy for cadets in Berlin. In 1751 France opened the Ecole Militaire
which remained in existence until 1787. In 1794 the Ecole Polytechnique
was established there. One of its objectives was to train artillery and engineering officers. This was followed in 1803 by the establishment of the
Ecole Speciale Militaire to train infantry and cavalry officers. From 1808
this school was based in Saint-Cyr. Great Britain opened the Royal Military Academy in 1741, a training institute for prospective artillery and
engineering officers, followed in 1802 by the Royal Military College in
Sandhurst, a school for infantry and cavalry. The Dutch Republic began
the professionalisation of officer training in its military schools. From the
beginning of the 17th century the building of fortifications was taught on
a small scale. The first professional officers schools, artillery schools,
were set up in The Hague, Breda and Zutphen in 1789, the latter under
the command of the 'the father of military education in the Netherlands',
the later Lieutenant General J.H. Voet (1758-1832). In 1805 these schools
were closed and in 1806 incorporated in the Koninklijke Artillerie- en Genie School, the Royal Artillery and Engineering School, to train officers in
these arms of the service. The school, based in Amersfoort, was comparable to the Ecole Polytechnique.
A school for infantry and cavalry officers, the Koninklijke
Militaire
Cadettenschool, was opened in Honselersdijk in 1807 along the lines of
the school in Saint-Cyr. In 1809 the military schools in Amersfoort and
Honselersdijk were merged. The new school, the Koninklijke
Militaire
School in The Hague, however, only remained in existence until December 1810.
In the 19th century, officers training outside the Netherlands, and
particularly in Prussia, France and Belgium, began to focus even more on
academic and scientific education. Entry requirements were stiffened, the
education provided became more regulated and the age of entry was increased. In 1844 Prussia decided that the cadet corps syllabus in operation at the Kadettenvoranstalten and the Hauptkadettenanstalt,
set up in
Berlin in the 18th century, should correspond with the curriculum at
349

Summary
Prussian grammar schools, the Realgymnasium,
up to the level of the
Primaklassen. France, too, tightened entry requirements to the military
schools, in particular by making the bachelier es sciences a condition of
entry. In 1867 the Minister of War made this a formal requirement.
The Prussian and French examples were quickly followed by the Belgian Koninklijke Militaire School in Brussels, set up in 1834, which from
1847 onwards only accepted pupils with an educational background corresponding with those of the humaniora, equivalent to a grammar school,
up to the poësis. In 1858 Belgium tightened the requirements for the final
examinations of the classic humaniora.
In England, which following the military defeat in the Crimea, was
looking to reorganise military education, committees were set up in the
period 1855 to 1868 to submit recommendations for improvements.
After the period of French occupation, the Artillerie- en Genieschool,
the artillery and engineering school, was opened in Delft, the Netherlands, in 1814. The head of the school was J.H. Voet, who had also been
head at the artillery school in Zutphen and the military academy in
Amersfoort and The Hague. From 1816 the school in Delft, which also
trained other service arms and public waterways cadets, allowed entry to
naval cadets and started a course for shipbuilding engineers.
In line with the views of their commanding officer, J.H. Voet, the cadets were not housed in barracks. In 1818, De Gelder, professor of mathematics at the Delft school, wrote a memorandum to King Willem I criticising the organisation of education and, in his opinion, the excessive
freedom given to the cadets. The memorandum did certainly result in improvements in the organisation of education, but the cadets remained
billeted with private individuals. Good military education, however, assumed cadets would be billeted in barracks which the Delft school did not
comply with. This was one of the reasons for reorganising education
again. This resulted in the establishment of the Koninklijke
Militaire
Academie, the Royal Military Academy (KMA), in Breda in the heart of
the Dutch Republic as it was then. On 24 November 1828 its inauguration was held in the Grote Kerk where Professor J. Bosscha outlined the
objectives of the new institution.
The first years of the KMA were overshadowed by the breaking away
of the southern provinces of the Netherlands to form Belgium. As early as
1830 it had stopped sending its cadets to Breda. From 1832 the education
of engineering and public waterways cadets began again at the Koninklijk Instituut voor de Marine, the royal naval institute, in Medemblik. It
was only in 1836 that education in Breda began again in earnest. The
command of the KMA then came into the hands of two extremely capable
officers, Seelig and Delprat, who between 1836 and 1852 ushered in a
'golden era' for the academy. Under their command the KMA published a
number of course books written by teachers attached to the academy. The

350

Summary
course books were reprinted a number of times and were also used outside the academy by, for example, the College of Higher Education in
Utrecht. Even military circles abroad showed interest in this literature.
The maps produced by the KMA also enjoyed some fame which is evident
from the fact that Minister Thorbecke handed them out as business gifts
in his travels abroad. The KMA was also received repeated praise for its
performance from the Speciale Commissie van Inspectie voor het Militair
Onderwijs, the special committee of inspection for military education,
and the Minister of War in the Seelig-Delprat period, which was not in
the least due to overall quality of the teaching staff, which included a
number of Ph.D holders in its civilian ranks. The Seelig-Delprat period
which Brest van Kampen called a 'golden era' can be rightfully described
as such.
In the 19th century, the military academies in Europe were basically
strict military boarding schools. This resulted in tensions which led to
disturbances and vandalism. At the same time during this period initiation rites at schools in England, France and Prussia took place which
sometimes also led to disturbances. The situation in the Netherlands,
with respect to the stringent regime imposed upon cadets, disturbances
and initiation rites, was similar.
The training provided by the KMA had its own specific character. On the
one hand, it was 'higher level professional training', in which trainee officers received theoretical and practical schooling for their future profession. On the other hand, it was general education in which, in addition to
general pre-university education, a certain degree of individual proficiency in the art of war was taught. The schooling had therefore a hybrid
character. On the one hand, the aim was for the KMA to provide education which, in terms of methods and, to an extent, content, was to be comparable to scientific or university education. On the other hand, there
were the requirements of the military organisation, of which the KMA
formed part, which stood in the way of a purely academic education and
in which the needs of the military organisation, euphemistically speaking, "the barracks", prevailed over all other demands.
In view of the demands the military organisation made of its officers, a
great deal of attention was given to teaching the values and codes of behaviour of the armed forces and its officers. It stands to reason that, in
addition to intellectual development, KMA training focused on developing
the character of the officer. Both aspects were given full consideration although it is well-nigh impossible to determine exactly where the emphasis lay.
KMA training was intended for young men who were prepared for the
KMA entry exams at special schools - often boarding schools - often derisively described by opponents as no more than 'extremely strict boarding
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schools'. These schools continued along the lines taught at the so-called
'French schools'. As there was no legal framework for secondary education in the Netherlands before 1863, a wide variety of school types existed. Entry exams for the KMA were comparable to the old MULO-B, advanced secondary schools, or three-year Hogere Burgerscholen (HBS), secondary schools for 12 to 18 year olds, and the boarding and preparatory
schools throughout the country educated to that level.
The cadets training entailed a four-year course. Cadets received a very
extensive, if not overloaded, curriculum consisting of 81 hours of theoretical and practical training. The emphasis was on science and maths,
which took up 14 to 15 hours of tuition a week and on drawing which
took up 9 to 10 hours of tuition. In addition, they also received 11 to 12
hours of tuition in Dutch, French, German and English language and literature, history and geography. What is striking is that relatively little
time - 3 to 4 hours a week - was spent on theoretical military subjects. It
is clear that the curriculum emphasised general education. As a result of
recommendations by an educational committee in 1829, infantry and
cavalry cadets followed a less extensive curriculum in science and maths
from 1841 onwards.
The teaching body appointed to educate the cadets in these subjects
consisted of military and civilian teachers and had a hierarchical structure: professor, lecturer and teacher. After leaving the KMA's military
teachers were able to pursue good careers either in military or civilian
positions. The civilian teachers who mostly taught science and mathematics, engineering, languages and drawing, were, insofar science and
mathematics and languages were concerned, mainly educated to Ph.D.
level.
After 1843, following cuts in the defence budget, a number of the posts
held by civilian teachers disappeared. These posts were then filled by
their military counterparts. Despite the excellent management of Governor Seelig and Commander Delprat, some civilian teachers, particularly
public waterways and engineering teachers, had difficulty accepting their
subordinate position to their military superiors. This surfaced in correspondence which was sometimes of a polemical nature.
The teachers group mainly used textbooks written and published by
the KMA's civilian and military teachers for the cadets. Some textbooks,
in particular on engineering and civil engineering for the public waterways and engineering cadets, enjoyed some reputation as did the ordinance maps which were produced and published by the KMA. These were
reprinted a number of times.
The number of KMA cadets in the period 1828 to 1869 varied each
year. In the beginning period (1828 to 1830) there was an average of 191
cadets in each year. In the Seelig-Delprat period (1836 to 1852) there was
an initial drop from 190 in 1839 to 94 in 1847. This was followed by a
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gradual rise to 144 in 1849. After that the number of cadets and naval cadets never dropped below 250 as a consequence of the merger between
the naval officers academy in Medemblik with the KMA. The number of
cadets in the period 1854 to 1867 was never fewer than 300 a year.
Most of the cadets were earmarked for the infantry and cavalry. In the
25-year period from 1836 to 1861 a total of 1,212 cadets were admitted to
the KMA, divided between infantry, cavalry, artillery and engineering. Of
these 1,212 cadets, 371 (30.6%) were destined to go to the colonies. Incidentally, artillery cadets accounted for 30.6%. This indicates quite a high
demand for KMA-trained officers by a relatively small service arm such
as the artillery. The infantry was able to acquire its subaltern officers
through the officers school in Kampen, which offered an alternative route
to becoming an officer, and also the KMA. The ratio of artillery and engineering cadets destined for the colonies compared to their colleagues
destined for service in the Netherlands was even higher. The number of
public waterways cadets trained in this period was 11, of which 1 was
destined for the colonies. In the period 1850 to 1857, there were also 196
naval cadets in training at the KMA. Most (93.4%) were for the naval
service, 2.2% for the marines and 4.4% for shipbuilding.
When taking their entry exams the cadets could indicate their preference for a particular service arm. Cadets for 'science-based' arms such as
the artillery, the engineering corp and public waterways were very popular. Between 65% and 75% of new cadets opted for one of these arms in
the period 1829 to 1830. The remainder chose for traditional service
arms, with the infantry clearly the least popular. In 1860 the same preference is evident. Of the 163 new cadets 105 (approx. 65%) chose for the
technical or science-based arms of the service.
School results were in general relatively good. Thanks to the selection
procedure for the entry exams and the school-like nature of the training,
with many tests and checks, the percentage of cadets admitted to the
KMA who successfully completed the course was more than 87%. However, the level of success achieved by cadets destined for the Dutch army
was higher than for the colonial army. When broken down into service
arms, the engineers for the Dutch army scored the highest and infantry
destined for the colonial army, the lowest. The low infantry success rate
may be attributed to the lack of motivation among cadets for a career in
the colonies. In addition, a posting to the infantry was often a second or
third choice. The criticism of the KMA as an institution, the schooling it
provided, educational methods and preparatory schools, gradually became more vociferous in the period 1828 to 1869. The first criticism of the
KMA in parliament was before the Seelig-Delprat period and concerned
its budget. In the parliamentary year 1828-1829 the Lower House criticised the large sum allocated to the KMA. In the 1840s the Minister of
War, F.C. List, successfully defended the academy against new parlia-
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mentary criticism concerning the large number of staff, despite a smaller
army, and the cost involved. From 1846 onwards the KMA's educational
system itself did not escape criticism. This was expressed in Dutch military journals such as De Militaire Spectator and the more progressive,
liberal, less government-biased De Nieuwe (Militaire) Spectator, which
were mainly read by officers.
Writers in liberal magazines such as De Gids and De Tijdspiegel,
which was founded in 1844, also criticised the 'intermediate' aspect of
KMA training and the education provided by the KMA in general in the
1850s. The former naval cadet C.L. van Woelderen criticised the KMA's
preparatory schools in De Tijdspiegel of 1859. The newspapers' role as a
medium for criticising the KMA only really came to the fore after the disturbances of December 1866.
The criticism and discussions on the upbringing and education provided by the KMA in the period 1828 to 1869 concerned the specific nature
of the training, namely job training in boarding schools in which upbringing and education was integrated and was subordinate to the training of
officers destined for the Dutch and Dutch colonial army in the East Indies. The participants to the discussion were mainly military and civilian
teachers attached to the KMA and former cadets who had become officers.
A number rejected the KMA's overly strict boarding school regime and
the secondary school nature of the education, and demanded an approach
which treated the cadet in a more mature fashion and allow knowledge to
be acquired in a more independent manner. The leading exponent of this
view was W.J. Knoop who, from the beginning of the 1850s, defended his
ideas on KMA education in De Gids and De Nieuwe Spectator. Others,
including Dr J.J. den Hollander, saw little in a system which gave the
young cadets ( 14 to 22-years old) a great deal of freedom in determining
the syllabus they would follow, believing the cadets would not be sufficiently mature. Knoop's views would later be shared by KMA teachers
like Lindo and Lod. Mulder, G.P. Booms and the state committee of 1866,
while De Hollander was supported by, among others, Van Heusden, J.C.J
Kempees and in the conservative spokesmen in parliament. The chairman of the Speciale Commissie van Inspectie voor het Militair Onderwijs,
the conservative Lieutenant-General Ch. baron Nepveu was part of this
group.
In addition to criticism from (former) teachers and cadets, the KMA
was also highly criticised by Nepveu who, as chairman of the above committee from 1854 onwards, was heavily involved in the educational climate at the KMA after the first disturbances had occurred there. As has
been mentioned, there was a strict boarding school regime at the KMA.
Cadets were closely monitored, checked and sometimes spied upon. This
made them feel extremely uneasy which was expressed in undisciplined
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behaviour. As in France and England, disturbances and vandalism, 'bull
parties' as they were known, occurred at the KMA in the 1850s and
1860s. These came to the attention of the Speciale Commissie van Inspectie voor het Militair Onderwijs which had been set up in 1840 and which
had been chaired by Nepveu since 1852. The disturbances in the autumn
of 1854, 1857 and 1858 led the committee and its chairman to prompt the
KMA management to introduce a strict yet sensitive, patriarchal, regime
which made more intensive use of all officers attached to the KMA to give
substance to this regime. Nepveu's criticism of the KMA management related to the absence of intensive and 'patriarchal supervision' of the cadets and the failure to take adequate preventive measures.
The disturbances in the autumn of 1858 led the Minister of War Van
Meurs to charge the committee to investigate the reasons for the disorders. He fully accepted the findings of the report with the exception of a
few minor points. He also instructed the KMA management to conduct an
investigation into the effectiveness and the breadth of the subjects taught
at the academy. The finding revealed a curriculum that had been unchanged since 1828 and which indicated that cuts would disadvantage
cadets in more 'science-based' service arms and infantry and cavalry cadets who, compared to their fellow artillery and engineering cadets,
would have a second class position in terms of scientific education.
The criticism of the preparatory schools for the KMA entry exams as
nothing more than "extremely strict boarding schools", was mainly voiced
in KMA annuals, or Jaarboekjes, published from 1851 until 1868. The
critics were mainly military and civilian teachers attached to the KMA
who by couching their criticism in mild words sought to positively influence "intermediate' education. In addition to the. chief editor of the
'Jaarboekjes', J.C.J Kempees, the teachers L. Mulder, M.P. Lindo and J.J.
Hollander also voiced this criticism.
The secondary education act which became law in 1863 greatly influenced the drafting of the Akademiewet, the academy act, of 1869. In November and December 1866 new disturbances took place at the KMA which
reached its sad climax in the mishandling of a second-year cadet by older
cadets. Together with other factors, this resulted in this cadet taking poison leading to his death on 13 December. Because of the happenings in
the autumn of 1866 and the success of the HBS which had opened at a
number of locations and which were regarded as the showpiece of liberal
educational legislation in 1863, the discussion on the KMA's education
and the preparatory education it required gained momentum.
The discussion, now mostly conducted in the opinion pages of daily
newspapers such as the uberai paper par excellence the Arnhemsche Courant and the conservative paper the Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage - but also in a large number of brochures, was largely along libe355
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ral conservative linea. The liberal supporters argued for a reorganised
KMA where cadets would study with a full HBS diploma; their views
were confirmed in the report published in the summer of 1867 by the
state committee set up in 1866, mentioned below, which arrived at similar conclusions.
The more conservative circles in contrast attacked the monopoly of the
HBS, their opinions corresponding with the advisory members of this
committee who also feared that the HBS would acquire a monopoly position if the findings of the committee's report were put into force.
The clamour in the press, particularly the extremely liberal, pro-Thorbeckian, Arnhemsche Courant, and the reaction of the Lower House,
which as a result of the occurrences at the KMA held an inquiry some
days later, was such that the Minister of War, Van den Bosch, installed a
state committee to review the principles upon which the KMA was established, which quickly published a report on 30 January 1867. The state
committee headed by the former commander of the KMA, Delprat, and
which included two civilian inspectors of secondary education, Steyn
Parve and Bosscha jr., recommended that the KMA only accept cadets
with a HBS diploma, to make the course a two-year study and to introduce a one-year practical training, in which the cadets would hold the
rank of reserve officer.
The opinions of the members of the advisory committee, all of whom
were (former) KMA teachers, were not heard by the state committee.
Their recommendations were different: the KMA course should be at
least three-years. The entry exams should be made tougher so that it corresponded with the knowledge which a cadet was expected to have acquired by the end of the first year of study under the existing system.
None of the advisory members supported the five-year HBS as exclusive
preparatory education for the KMA. They were apprehensive about the
quality of the HBS which had only been in operation since 1864, which
supplied too few candidate students or cadets who, moreover, had a far
too undisciplined mentality. The minister accepted their recommendations and in May 1867 the KMA introduced a three-year course; the entry
exams were correspondingly stiffened and the age of entry was increased
from 15-18 to 16-19.
The report published by the state committee still had not been made
public. Reason enough for the Uberai member of parliament Thorbecke to
initiate an inquiry in June 1867 and to demand that the findings be made
public, which then happened.
Following the disturbances at the KMA in the late autumn of 1866 and
the subsequent establishment of a state committee to review the constitution of the KMA, many brochures were published between 1867 and
1869 on the education provided by the KMA. These brochures, which
were usually written anonymously or under a pseudonym, were by for356
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mer cadets or staff of the academy. In addition to cris de coeur, these critiques contained more or less detailed plans to improve the upbringing
and education provided by the reorganised KMA.
With respect to the factors which influenced the parliamentary decision
concerning the Akademiewet, namely:
- the contrast between liberals and conservatives
- emancipated Catholics and reformed (anti-revolutionaries)
- officers training at foreign institutes
- the military specialists in parliament
- the commentary on the opinion pages of the quality Dutch press
the following can be noted.
In February 1868 the conservative Van Zuylen-Heemskerk cabinet
drafted a bill to introduce a framework for higher education, under which
military higher education, including the KMA, would fall. The latter was
notable because King Willem II regarded military matters, including the
education of military personnel, as one of his prerogatives. The introduction of this bill by of all people a conservative cabinet implicitly undermined this prerogative. Such a move was more likely to be expected from
a liberal cabinet. After all, the liberals tried to use legislation wherever
possible to curb the royal family's political involvement and reduce the
extent of the King's prerogative. When a new parliament took office the
liberal minister Van Bosse-Fock threw out their conservative opponents'
bill in June 1868.
At the end of June 1869 the bill to organise education at the KMA began to be discussed. This was based on recommendations made by the
state committee of 1866 and was defended by the Minister of War, Van
Mulken. The latter had played a prominent role when the Lower House
discussed Thorbecke's bill on secondary education. On that occasion the
liberal minister Van Eck tried, by means of an amendment, to have military education included under secondary education. However, his amendment was fiercely resisted by the liberal Van Mulken and consequently
rejected by a large parliamentary majority.
During the debate on the Akademiewet in the Lower House the different views held by the liberals, on the one hand, and the conservatives, on
the other, came to the fore. The liberals were in favour of professional officers training which as far as possible was based on scientific and practical education. Their military specialist, De Roo van Alderwerelt, submitted a number of amendments to that end, one proposed a five-year HBS
diploma as obligatory KMA entry requirement. Another concerned the introduction of the rank of reserve officer which would be held during the
practical year. Like the state committee, these liberals were in favour of a
two-year course and the reserve officer ranking as a traineeship year after completion of the course. The remaining liberals, of whom Thorbecke
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was the leading exponent, certainly did not want to make the five-year
HBS obligatory but to make the entry exams for the KMA the same as
the final exams of the HBS. Their opponents, the conservatives, the antirevolutionaries and a few Catholics, advocated lower level KMA entry
exams and submitted a number of amendments to that end. Both the liberals and the conservatives repeatedly and extensively referred to the situation at foreign military academies and officers courses during the 5day long parliamentary sessions, stressing the entry requirements (Bachelier es sciences, Realgymnasium), equivalent to the five-year HBS which
had been providing graduates since 1866.
The minister too referred repeatedly to these officers training courses,
particularly in France, Prussia and Belgium. The comparisons concerned
entry requirements at foreign schools, which were all higher than those
required for the KMA at that time, and the educational methods used
aboard to train officers.
The debate in the parliament focused on the issue of the preparatory
training, with the doctrinaire liberals, 'the school men', led by De Roo van
Alderwerelt, arguing that the HBS diploma be made obligatory for the
KMA's entry exams. The conservatives, the ultramontane orthodox roman Catholics and anti-revolutionaries, on the other hand, were against
a HBS monopoly, many preferring to keep things unchanged.
Thorbecke's action made the pill much easier to swallow. Although De
Roo van Alderwerelt's proposals to make the HBS obligatory were not included, the bill did stipulate that the KMA entry exam were the equivalent of the final exams of the HBS. A majority in the Lower House were
now prepared to support the bill. This was a triumph for Thorbecke, the
political tactician, who was extolled in the quality papers as the champion of freedom of education.
The amended bill passed through the Upper Chamber with a massive
majority without any further changes.
The members of parliament with a military background such as the
liberal De Roo van Alderwerelt and the conservatives De Casembroot,
Nierstrasz, Van Sypesteyn, Storm van 's-Gravensande and the anti-revolutionary Van Wassenaer van Catwijck, played a prominent role in the
debates in the Lower House. It must be noted, however, that among the
leading players, namely Van Mulken, De Roo van Alderwerelt, and Thorbecke on the liberal side, and Van Heemskerk Azn. and Haffmans on the
conservative side, also included men without a military background. In
the Upper House, a conservative with a military background, Schimmelpenninck van der Oye, played the leading role in the debate with the
Minister of War.
Taking the parliamentary debate as a whole, it can be concluded that
in the drafting of this bill Thorbecke also took the honours. Thanks to
him the bill had a safe passage through the Lower House.
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During and after the bill was discussed in parliament, regular articles
appeared in the opinion pages of the quality press. Both the liberal Alge
meen Handelsblad, the conservative Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage as well as the catholic daily De Tijd were impressed by Thorbecke's performance against the doctrinaire De Roo van Alderwerelt and
saw in Thorbecke's victory a defeat for those who wanted to give the HBS
a monopoly position which would have been detrimental to educational
freedom. De Tijd was highly pleased with the rejection of the De Roo
amendment aimed at creating a HBS monopoly and praised the catholic,
anti-liberal Lower House member Haffmans, who had fiercely opposed
the threat of a HBS monopoly during the debate; the paper denounced
two liberal catholic members of parliament who had dared to support the
De Roo amendment. Catholic circles distrusted the HBS's position as a
shining example of enlightened liberal thinking, which did not match
catholic attitudes.
The politically emancipated Catholics, who influenced by the papal en
cyclical Quanta Сига and the Syllabus Errorum, began to t u r n away
from the liberals, were not supporters of this bill which implicitly assum
ed a HBS entrance level. The liberal press praised the new bill, while the
conservatives and catholic press began to shun De Roo van Alderwerelt
and his group. The Akademiewet which was passed in July 1869 gave le
gal status to the education provided by the KMA, which was neither part
of secondary or higher or university education.
The education provided by the KMA had its own specific nature, and was
certainly based on secondary education, but in terms of objectives, con
tent and method could not be compared to the education provided at ex
isting schools of higher education or universities. In his information
memorandum of September 1862 on the secondary education bill, Thorbecke had already stated that military education was of an 'exceptional
nature'. He aired his views on the KMA a few years later in June of 1867
in the Lower House: the KMA should produce officers who because of
their high intellectual level and broad development were able to compen
sate for the limited size of the Dutch armed forces. The Akademiewet was
to provide the basis for the KMA to supply these officers.
If the KMA is to be viewed as an institution designed to meet both the
demands of the 'barracks' as well as the 'university', the question arises
whether the Akademiewet created a KMA which had moved more in the
direction of university education. A definitive answer cannot be given. Af
ter all, the KMA, like all professional officers training courses, should
have contained both elements and a clear choice for one would be at the
expense of the other. The Akademiewet of 1869 did not make this choice,
nor did the bills of 1877 and 1890. However, the bill did ensure t h a t the
entrance level was such that it corresponded with the requirements made
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of students at the Polytechnic School in Delft (after 1905 the Technical
College) and the faculties of mathematics, physics and medicine. From
1876 the latter also accepted students with a HBS diploma.
In view of the above, it can be concluded that the Akademiewet of 1869
provided new cadets who could be expected to successfully complete a
university degree course. The actual KMA training had after 1876 more
the character of a higher professional training which, neither in terms of
objectives, content or method, could be compared with university education which in this period too, aimed to train students for independent
scientific practice. The field of tension between 'barracks' and 'university'
remains an ongoing problem given the constant dilemma at military academies and similar professional training courses on how best to serve
both Mars and Minerva.
The question of whether the Akademiewet of 1869 worked in practice
can be answered as follows. When the bill came into force in 1872, the
number of candidate cadets fell drastically. The number of candidates accepted by the KMA in 1872 and 1873 was only 18. This forced the Ministry of Defence to introduce a legal ruling in 1877 easing entry requirements to such an extent that the entrance exams corresponded to the level of the three-year HBS. The KMA became a four-year course again. As a
result the situation which existed before 1867 was more or less restored.
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d'Aubremé, A.C.J.G., graaf (sinds 1826)
Alexandre Charles Joseph Ghislain d'Aubremé, geboren 17 juni 1773 te
Brussel, overleed 13 februari 1835 te Aken. In 1792 werd hij tweede luitenant en maakte carrière in Franse Dienst. In oktober 1814 ging hij over
in Nederlandse dienst, vocht als generaal-majoor bij Waterloo. Per 1
maart 1818 volgde zijn benoeming tot adjudant-generaal en als zodanig
was hij belast met personeelszaken van het leger; per 1 oktober werd hij
belast met de opperdirectie van dat leger. In maart 1819 kreeg hij voor
die functie de titel commissaris-generaal, hetgeen hij tot 1 juli 1826 bleef.
Na eervol ontslag werd hij in de adelstand verheven met de titel graaf.
Per 1 november 1826 volgde zijn bevordering tot luitenant-generaal.
Literatuur:
- NNBWIX.tä.
34-35.
- A.J.H. van Ette, Onze ministers sinds 1798, Alphen aan den Rijn 1948,
p. 62 (hierna: Van Ette, Onze ministers).

Badon Ghijben, J.
Jacob Badon Ghijben, geboren 30 juni 1798 te Arnhem, overleed 31 januari 1870 te Breda. Hij ontving o.a. wiskunde-onderwijs op een "wis- en
aardrijkskundig" instituut van het Zutphense departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. In 1827 werd hij aan het Zutphense instituut aangesteld als docent. Gezien zijn grote bekwaamheid in de wiskunde verkreeg hij op voorspraak van de Utrechtse hoogleraar Schröder
een aanstelling aan de KMA in 1828. Hij promoveerde tot lector en in
1855 tot hoogleraar in de wiskunde aldaar. In 1860 kreeg hij eervol ontslag. Badon Ghijben was van 1830-1858 secretaris van het in Amsterdam
gevestigde Wiskundig Genootschap. Voor het wiskunde-onderwijs aan de
KMA schreef hij een aantal leerboeken die ook buiten de instelling hun
weg vonden.
Hij was tevens lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen en
publiceerde tussen 1836 en 1869 ook veel oorspronkelijke studies vooral
op het gebied van de mechanica.
Literatuur:
- NNBWI,kk.

213-214.
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Begram, W.CJM.
Warnardus Cornells Mathildus Begram, geboren te Gorinchem 23 mei
1823, overleed daar 6 mei 1890. Hij werd 8 februari 1859 voor het district
Gorinchem tot lid van de Tweede Kamer gekozen en was de conservatieve
richting toegedaan. In 1878 nam hij ontslag als Kamerlid.
Literatuur:
- AWBWV.kk. 29-30.

Bergansius, J.W.
Johannes Willem Bergansius, geboren te Delft 14 augustus 1836, overleed te 's-Gravenhage 22 juli 1913. J.W. Bergansius stamde uit een katholieke familie van beroepsmilitairen; zijn vader was artillerieofficier.
Bergansius volgde de KMA van 1852-1856 en maakte carrière als artillerieofficier. In 1873 werd hij lid van de Commissie van proefneming. In
1887 werd hij door minister Weitzel bevorderd tot kolonel en directeur
van de artillerie-inrichtingen te Delft op grond van diens oordeel dat
Bergansius een "zeer schrander en scherpzinnig man" was en "de kundigste technicus van het leger". Op aanbeveling van H.J.A.M. Schaepman,
de katholieke voorman, werd Bergansius 21 april 1888 minister van Oorlog in het eerste coalitiekabinet A. Mackay (1888-1891). In februari 1894
werd hij inspecteur der artillerie. Van 1899-1901 was hij voorzitter van
de Vereeniging ter beoefening van de Krijgswetenschap. In het kabinetKuyper (1901-1905) werd hij voor de tweede maal minister van Oorlog.
Van 1905 tot 1908 was hij lid van de Raad van State.
Literatuur:
- G.A.M. Beekelaar, Bergansius Johannes Willem in: Biografisch Woordenboek van Nederland (hierna: BWN), 's-Gravenhage 1989, pp. 46-49.

Beyen, H.J.R.
Hendrik Johan Rudolph Beyen, geboren te IJselstein 20 februari 1817,
overleed 19 juli 1892 te 's-Gravenhage. Hij begon zijn militaire carrière
als vrijwilliger bij het eerste bataljon veldartillerie; doorliep de militaire
rangen en werd in 1876 directeur van het materieel van de artillerie. Van
30 september 1876 tot 3 november 1877 was hij minister van Oorlog in
het conservatieve kabinet Heemskerk hoewel hij door Klinkert als liberaal wordt getypeerd. Na zijn aftreden ging hij met pensioen. In 1880
volgde zijn benoeming tot lid van de Raad van State.
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Literatuur:
- Klinkert, Het Vaderland Verdedigd. Plannen en opvattingen over de
verdediging van Nederland 1874-1914, 's-Gravenhage 1992 (hierna:
Klinkert).

van Beyma thoe Kingma, Jhr. mr. S.W.H.A.
Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma thoe Kingma, geboren 21
oktober 1812 te Workum, overleed 9 augustus 1877 te Leeuwarden. Hij
studeerde aan het atheneum te Franeker en aan de Leidse hogeschool,
waar hij in november 1835 promoveerde. Hij was advocaat en rechter te
Leeuwarden en president van de arrondissementsrechtbank aldaar in
1860. Op 15 oktober 1863 koos men hem te Dokkum tot lid van de Tweede Kamer. Hij was daar een geacht liberaal, maar trad niet erg op de
voorgrond. In juni 1873 verliet hij de Kamer om gezondheidsredenen.
Literatuur:
- NNBW VIII, k. 104.

Bichon van IJsselmonde, Mr. M.
Marinus Bichon van IJsselmonde, geboren 26 augustus 1815 te Rotterdam, overleed 22 mei 1889 te IJsselmonde. Hij promoveerde te Utrecht in
de rechten; was lid van de Tweede Kamer voor Dordrecht (1866-1871) en
voor Gouda (1874-1883). Hij behoorde tot de anti-revolutionaire partij en
was een voorstander van de (christelijke) bijzondere school.
Literatuur:
- NNBWIV, k. 146.

de Bieberstein Rogalla Zawadsky, baron C A .
Charles Antoine baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky, geboren te Tongeren 25 april 1796, overleed te Maastricht 31 oktober 1880. De Bieberstein begon zijn officierscarrière als luitenant bij de infanterie. In 1829,
inmiddels kapitein, volgde zijn overplaatsing naar de afdeling grenadiers.
29 December 1846 werd De Bieberstein militiecommissaris in Limburg
waarbij hij de rang van luitenant-kolonel titulair kreeg. Eind januari
1847 ging hij met pensioen. Zijn tweede carrière, die van liberaal-katholiek afgevaardigde voor het kiesdistrict Maastricht begon in september
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1858. Hij zou tot zijn overlijden in oktober 1880 dat kiesdistrict vertegenwoordigen.
Literatuur:
- ARA-II, Stamboeken officieren landmacht 1813-1924, inv. nr. 5-26.
- A.J.H, van Ette, Onze volksvertegenwoordigers 1849-1888, Alphen aan
den Rijn 1948, p. 145 (hierna: Van Ette, Onze
volksvertegenwoordigers).

van Bolhuis, Dr. J.H.
Joan Hugo van Bolhuis, geboren 20 december 1805 te Baambrugge, overleed bij een duel in het Mastbos bij Breda 14 februari 1844. In 1826 promoveerde hij aan de Hogeschool te Utrecht tot doctor in de letteren en
werd leraar aan het gymnasium aldaar. Hij publiceerde veel filologische
en historische studies in tal van tijdschriften. In 1839 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in de Nederlandse taal- en letterkunde aan de KMA,
waar hij bovendien krijgsgeschiedenis en militair recht doceerde. Aanleiding tot het duel was dat hij zich beledigd achtte door de houding van enkele officieren van de Rijschool die hem meenden te moeten duidelijk
maken dat hij tegenover hen niet de burgerlijke beleefdheid in acht had
genomen door hen niet te groeten. Het duel vond plaats tussen hem en de
dertigjarige luitenant der Dragonders E.J. van Lidt de Jeude. Als secondant van Van Bolhuis trad op de kapitein der infanterie W.J. Knoop, docent aan de KMA. Door een dodelijk schot in de hals overleed Bolhuis ter
plekke. De secondanten werden na een aanvankelijke vrijspraak door de
Krijgsraad door het Hoog Militair Gerechtshof veroordeeld tot drie jaar
gevangenisstraf, waarna koning Willem II, naar aanleiding van een tot
hem gericht verzoekschrift, gratie verleende met kwijtschelding van de
opgelegde straffen.
Literatuur:
- H.J. Wolf, Enige zwarte bladzijden uit de geschiedenis van de KMA.
Een duel in 1844. in: 1828-1978, Honderdvijflig jaar Koninklijke Militaire Academie Gedenkboek, 's-Gravenhage 1978, pp. 117-123 (hierna:
Wolf, Honderdvijftig jaar KMA).
- NNBW V, kk. 44-45.

Booms, P.G.
Petrus Gerardus Booms, geboren te Maastricht 29 oktober 1822, overleed
te 's-Gravenhage 23 februari 1897. Hij bezocht de KMA (1838-1842) en
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kreeg daar een opleiding tot infanterieofficier; werd aan die instelling benoemd tot leraar in de Franse taal op 1 september 1846 en oefende die
functie tot april 1850 uit. In december 1866 zag hij zich benoemd tot lid
van de Staatscommissie tot herziening van de grondslagen van de KMA.
In 1868 werd hij door De Roo van Alderwerelt aan Thorbecke aanbevolen
als minister van Oorlog. 4 April 1870 volgde de benoeming tot chef van de
generale staf. Die functie vervulde hij met een korte onderbreking in januari 1871 - toen hij enige weken op aandringen van Thorbecke minister
van Oorlog was, maar o.a. om gezondheidsredenen op 28 januari van dat
jaar op eigen verzoek ontslag kreeg - tot 1 april 1873. Op die datum ging
hij met pensioen. Hij behoorde tot de liberale stroming.
Literatuur:
- NNBWI, kk. 407-408.
- Bevaart, p. 567.
- Booms, Herinneringen, passim.
- J. van Dam van Isselt, De luitenant-generaal P.G. Booms, in: De Militaire Spectator 1897, pp. 363-395.

van den Bosch, J A .
Johannes Adrianus van den Bosch, geboren 3 januari 1813 te Zuilen,
overleed 16 februari 1870 te Arnhem. Hij begon zijn militaire carrière als
cadet aan de KMA in 1829. Als majoor werd hij in september 1858 adjudant van de prins van Oranje om in oktober 1863 adjudant van de koning
te worden. Zijn benoeming tot minister van Oorlog in het conservatieve
kabinet-Van Zuylen van Nijevelt-Heemskerk Azn. ging in per 1 juni
1866. Na zijn ontslag als minister - 4 juli 1868 - volgde zijn benoeming tot
chef van de generale staf. Hij behoorde tot de conservatieve richting.
Literatuur:
- Bevaart, p. 568.
- Van Ette, Onze ministers, p. 23 en p. 67.

Bosscha, Dr. J.
Johannes Bosscha, geboren 19 maart 1797 te Harderwijk, overleed te
Amsterdam 9 december 1874. Hij promoveerde op 30 november 1817 tot
doctor in de letteren aan de hogeschool te Utrecht en werd leraar klassieke talen aan de Latijnse scholen van Amsterdam (1816) en 's-Gravenhage
(1818). In 1828 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in de geschiedenis
en letterkunde aan de pas opgerichte KMA, die op 24 november 1828 in
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de Grote Kerk van Breda plechtig was geopend met een inwijdingsrede
door Bosscha uitgesproken, Over den aard en omvang van het wetenschappelijk onderwijs voor den krijgsstand. In 1838 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in de Griekse en Latijnse letteren aan het Atheneum
te Amsterdam. Bosscha was bewonderaar van koning Willem II en
schreef in opdracht van diens zoon, Willem III, Het leven van Willem den
Tweeden, Koning der Nederlanden (1852). Van 1853 tot 1858 was hij lid
van de Tweede Kamer waar hij tot de conservatieven behoorde. 3 April
1858 werd hij minister van de Hervormde Eeredienst. Deze functie bekleedde hij tot 14 maart 1861. Vanaf augustus 1867 was hij voorzitter
van het Nederlandse Rode Kruis dat hij had mee helpen oprichten.
Literatuur:
- NNBWIV,\sk.

254-255.

Bosscha jr., Dr. J .
Johannes Bosscha, geboren 18 november 1831 te Breda als zoon van Johannes Bosscha, hoogleraar aan de KMA te Breda en het Atheneum te
Amsterdam, overleed te Heemstede op 15 april 1911. Bosscha jr. was
vanaf 4 oktober 1848 ingeschreven als student in de wis- en natuurkunde
aan de hogeschool te Leiden. Na zijn promotie in 1854 werd hij assistent
aan het natuurkundig laboratorium van die hogeschool. Van 1860 tot
1863 was hij hoogleraar in de theoretische mechanica aan de KMA.
Vanaf 1863 was hij lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Thorbecke trok hem in dat jaar aan als een van zijn inspecteurs voor
het middelbaar onderwijs. Bosscha's invloed op de organisatie van de
HBS was aanzienlijk; hij introduceerde vaklokalen voor natuur- en scheikunde. In 1873 werd hij hoogleraar natuurkunde aan de Polytechnische
School te Delft; in 1878 volgde zijn benoeming tot directeur van deze instelling. In die kwaliteit heeft hij alles gedaan om het onderwijs aan die
school op academisch niveau te brengen. Van 1899 tot 1907 was hij curator van de Leidse universiteit.
Literatuur:
- BWNI,p.

79.

de Brauw, Jhr. mr. W.M.
Willem Maurits de Brauw, geboren 24 april 1810 te Zierikzee, overleed
17 januari 1874 te Haarlem. Hij studeerde rechten in Utrecht en promoveerde in 1834. Van 1850 tot 1853 was hij lid van de Eerste Kamer voor
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de provincie Zuid-Holland; van 1853 tot zijn dood lid van de Tweede Kamer voor het district Gouda. Hij was de conservatieve richting toegedaan
en sloot zich vaak aan bij de anti-revolutionaire partij.
Literatuur:
- NNBWV,k.

50.

Brest van Kempen, C.P.
Carel Pieter Brest van Kempen, geboren 21 oktober 1888 te Blitar (voormalig Nederlands-Indie), overleed in Japanse krijgsgevangenschap te
Bandoeng 15 maart 1944. Van 12 september 1906 tot 30 september 1908
bezocht hij de Cadettenschool te Alkmaar, waarna hij de KMA bezocht
om daar - na aanvankelijk voor de artillerie te hebben geopteerd - vanaf
februari 1909 te worden opgeleid tot genieofficier. In 1911 werd hij tweede luitenant en vertrok in oktober 1912 naar Nederlands-Indie.
In 1918 ging hij met verlof n a a r Nederland en werd leraar aan de
KMA. Hij was zeer geïnteresseerd in de officiersopleiding aldaar; nam
deel aan gesprekken en discussies over de KMA-opleiding en maakte met
nog enkele hoogleraren, officieren en docenten een plan tot reorganisatie
van het militaire onderwijs. 7 Mei 1921 werd dit plan aan de minister
van Oorlog aangeboden, waarbij de wenselijkheid werd uitgesproken "dat
per 1 oktober 1922 de Koninklijke Militaire Academie wordt omgezet in
eene Militaire Hogeschool". Naast veel bijval was er ook veel kritiek. De
tegenstanders van het plan vreesden "dat er kamergeleerden zouden worden gekweekt in plaats van praktische officieren". Soortgelijke beweringen waren reeds in de periode na 1836 geuit toen Seelig en Delprat de leiding over de KMA hadden. Op 13 oktober 1921 werd het plan door de inspecteur van het militaire onderwijs J.C. Logger in een openbare toespraak tot gouverneur en verzamelde officieren en burgerleraren afgekeurd en tevens beschuldigde hij de bij dit plan betrokken officieren van
"indisciplinaire handelingen". Toch bleef Best van Kampen zich actief bezighouden met de verdediging van dit Bredase plan. Zo schreef o.a. hij in
1922 een brochure De reorganisatie van het militair onderwijs.
In 1924 werd hij op non-activiteit gesteld om twee jaren te studeren
aan de Technische Hogeschool te Delft. In 1926 publiceerde hij na een onderzoek Onderwijs en opvoeding aan de Koninklijke Militaire Academie.
Op de titelpagina stond zijn opdracht:
"De intellectuele ontwikkeling en karaktervorming van het officierskorps worden sinds
tientallen jaren ernstig benadeeld, doordat het stelsel van onderwijs en van opvoeding
aan de Bredasche Academie nog m het meest achterlijk stadium van ontwikkeling
verkeert Het is meer dan tijd, dat een grondige hervorming aan dezen toestand een
einde maakt"
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Dit doorwrocht document op historische gegevens gebaseerd, werd door
de legerleiding - gezien de zware kritiek op de KMA - niet erg geapprecieerd en daarom verwijderd uit de bibliotheken die tot het departement
van Oorlog behoorden. In de twee exemplaren die zich bij de KMA-bibliotheek bevinden, ligt een briefje met de tekst:
"De twee enige exemplaren. De overige zijn op last van het toenmalige Ministerie van
Oorlog vernietigd (opgekocht). Andere exemplaren zijn niet bekend".

Dat Brest niet slaagde in zijn opzet zou kunnen worden toegeschreven
aan het feit dat de tijd toen nog niet rijp was voor de revolutionaire veranderingen, die door hem toen werden voorgesteld. Het zou tot 1960 duren voordat men op zijn ideeën inging.
Literatuur:
- H.J. Wolf, Kapitein Brest van Kempen. Militair-onderwijshervormer
uit de jaren '20; in: Militaire Spectator (jaargang 147), november 1978,
pp. 477-484.

Brialmont, H.A.
Henri Alexis Brialmont, 25 mei 1821 te Venlo geboren, overleed 20 juli
1903 te Sint-Joost-ten-Node. Hij was een Belgisch genieofficier, luitenant-generaal en vestingbouwkundige en tevens liberaal volksvertegenwoordiger. Hij ontwierp de versterkte stellingen van Antwerpen vanaf
1859, alsmede de fortengordels om Luik en Namen hetgeen hem Europese vermaardheid bracht. Hij leverde plannen tot versterking van Boekarest, terwijl ook Nederland, Griekenland, Turkije en Bulgarije zijn hulp
inriepen.
Literatuur:
- Grote Winkler Prins (hierna: GWP), Encyclopedie in twintig delen, deel
4, Amsterdam/Brussel 1967, p. 533.

de Bruyn Kops, Mr. J.L.
Jacob Leonard de Bruyn Kops, 22 december 1822 te Haarlem geboren,
overleed 1 oktober 1887 te 's-Gravenhage. Hij studeerde rechten te Leiden en promoveerde daar in 1827. In 1864 werd hij hoogleraar in de
staathuishoudkunde aan de Polytechnische school te Delft. In 1868 werd
hij lid van de Tweede Kamer en bleef tot zijn dood lid van die Kamer,
waarvan hij in 1880 en 1881 voorzitter werd. Hij behoorde tot de vrijzinnig liberalen en was medestrijder van Kappeyne van de Coppello.
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Literatuur:
- NNBWIII,\ck.

715-716.

Burgersdijk, Dr. LA-J.
Leendert Alexander Johannes Burgersdijk, 11 maart 1828 geboren te
Alphen aan den Rijn, overleed 15 januari 1900 te Apeldoorn. Hij studeer
de te Leiden en promoveerde daar in 1852. In dat j a a r kreeg hij een be
noeming tot leraar in de wis- en natuurkunde aan de KMA. Nadat hij
aan die instelling in 1863 tot hoogleraar was benoemd, verliet hij die in
1864 wegens een benoeming tot leraar natuurlijke historie aan de in dat
jaar opgerichte HBS te Deventer waarvan hij later directeur zou worden.
Tevens kreeg hij in die stad een benoeming tot hoogleraar in dat vak aan
het aldaar gevestigde Atheneum Illustre. Nadat hij in 1876 tevens docent
biologie aan het gymnasium van Deventer was geworden, vervulde hij
zijn functies tot zijn pensionering in 1897. Burgersdijk publiceerde veel
studieboeken op het gebied van zijn vak. Ook voor de KMA schreef hij
een Handleiding tot de beoefening der Plantenkunde. Als letterkundige is
hij bekend geworden door zijn vertalingen van de werken van Shake
speare.
Literatuur:
- NNBWII, к. 280.

Buys, Mr. J.Th.
Johannes Theodoor Buys, 26 januari 1826 te Amsterdam geboren, over
leed 14 mei 1893 te Leiden. Hij promoveerde in 1850 te Utrecht op een
proefschrift over de vrijheid van drukpers. In 1862 werd hij hoogleraar in
de rechtsgeleerdheid en de staatswetenschap aan het Atheneum Illustre
te Amsterdam. Uit zijn intreerede Het wezen van den constitutioneelen regeeringsvorm bleek zijn rechts-liberale instelling. In 1863 werd hij redac
tielid van De Gids. Thorbecke benoemde Buys in 1864 tot staatsraad in
buitengewone dienst en tevens tot hoogleraar staatsrecht in Leiden. Zijn
standaardwerk is De Grondwet, toelichting en critiek (1883-1888).
Literatuur:
- NNBWX,V¡k.

162-166.
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van Bijlandt, Mr. Е Л А . graaf
Eugène Jean Alexander graaf van Bijlandt, 1 juli 1807 te 's-Gravenhage
geboren, overleed aldaar 21 februari 1876. Gouverneur der provincie
Zuid-Holland tot 1859; commissaris des konings in Overijssel tot 1864,
lid van de Raad van State, lid en president van de Eerste Kamer voor
Zuid-Holland van 1868 tot 1874, curator van de Leidse hogeschool.
Literatuur:
- NNBWIV,

k. 376.

Cardwell, E.C. Viscount
Edward Cardwell, 24 juli 1813 te Liverpool geboren, overleed 15 februari
1886 te Torquay Devon. Hij was vanaf 1838 advocaat en vanaf 1842 lid
van het Lagerhuis. Aanvankelijk was hij een medestander van Robert
Peel, maar later van de liberaal William Gladstone. In 1868 werd hij minister van Oorlog in het kabinet-Gladstone. Hij bracht hervormingen aan
in het Britse leger en zag in 1871 kans het "purchase-system" - het systeem waarbij officiersbenoemingen gekocht konden worden - af te schaffen. Het systeem had generaties rijke lieden en hun zonen toegestaan hoge legerfuncties te kopen, waarvoor zij vaak totaal ongeschikt waren. Dit
systeem had het kweken van een competent officierscorps voor het Britse
leger vertraagd. Na zijn vertrek in 1874 werd Cardwell verheven in de
adelstand met de titel "viscount" (burggraaf).
Literatuur:
- The New Encyclopaedia Brittannica (vol. 2), Chicago 1992, p. 864.

de Casembroot, Jhr. F .
J h r François de Casembroot, 26 juli 1817 te Luik geboren, overleed 14
april 1895 te 's-Gravenhage. In 1832 werd hij adelborst aan het Koninklijk Instituut van de Marine te Medemblik. Hij maakte carrière als marineofficier, werd in 1850 adjudant van de minister van Marine en het jaar
daarop ordonnansofficier bij koning Willem III. In 1866 gekozen tot lid
van de Tweede Kamer, nam hij zitting bij de conservatieve partij en bleef
daar tot 1871. In 1872 volgde zijn pensionering als marineofficier. In
1875 kwam hij weer in de Tweede Kamer. Hij bleef daar tot 1883.
Literatuur:
- NNBWIII,]sk.
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Chapelié, J.J.E.
Jean-Jacques Edouard Chapelié, 13 oktober 1792 in Marseille geboren,
overleed in 1864 te Brussel. Hij bezocht de Ecole Polytechnique tot 1812
en werd artillerieofficier. Verliet dit wapen en ging over naar de generale
staf van het Franse leger. Van 1830 tot 1832 diende hij in Algiers waar
hij de aandacht trok wegens zijn verdiensten. Hij werd vervolgens naar
Brussel gezonden, waar hij de Belgische minister van Oorlog Evain terzijde stond. De laatste belastte hem met de organisatie van de militaire
school bestemd voor alle wapens van het leger, waarvan hij in 1834 directeur werd. Hij bleef die functie tot in 1863 vervullen.
Literatuur:
- Dictionaire de Biographie française (dl. 8), Parijs 1959, p. 418.

von Clausewitz, С.
Carl von Clausewitz, 1 juli 1780 in Magdeburg geboren, overleed 16 no
vember 1831 te Breslau. In 1792 trad hij in dienst bij het Pruisische leger
en behoorde vanaf 1808 tot de Pruisische legerhervormers rondom
Scharnhorst en Gneisenau. In 1812 trad hij tegen Napoleon in Russische
dienst en keerde weer terug in het Pruisische leger, waar hij van 1815 tot
1818 als kolonel en stafchef diende bij de generale staf. Vanaf 1818 tot
1830 was hij directeur van de Algemeine Kriegsschule in Berlijn. In deze
periode ontstond zijn hoofdwerk Vom Kriege. In 1831 was hij chef van de
generale staf van het onder leiding van Gneisenau geformeerde Pruisi
sche observatieleger in Polen.
Literatuur:
- Brockhaus Enzyklopädie (25 din.), Mannheim 1986-1994, deel 4, p. 599
(hierna: Brockhaus).

de Constant Rebecque, J.V. baron
Jean Victor de Constant Rebecque, 22 september 1773 te Genève geboren, overleed 12 juni 1850 te Schönfeld (Silezië). Op 13-jarige leeftijd bezocht hij te Colmar een voorbereidingsschool voor de officiersopleiding. In
1791 nam hij als Zwitsers officier deel aan de strijd om de Tuileriën, wist
daar ternauwernood te ontsnappen en te ontkomen naar Zwitserland. In
maart 1794 trad hij in Nederlandse krijgsdienst. In 1795 trad hij in Pruisische dienst. In 1805 werd hij gouverneur van de jonge Prins van Oranje. Hij trok met zijn leerling (de latere koning Willem II) naar Spanje en
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vocht mee in het leger van Wellington. Na 1813 werd De Constant Rebecque kolonel in het Nederlandse leger en al spoedig volgde zijn bevordering tot generaal-majoor. Hij had zitting in diverse militaire commissies.
In de veldtocht van 1815 was hij kwartiermeester-generaal van de
troepen te velde; wijzigde de bevelen van Wellington die zich in Brussel
bevond en stelde de Nederlandse troepen op bij Quatre Bras ter dekking
van de terugtocht van Blücher die daarom mede Napoleon kon verslaan
bij de slag van Waterloo. November 1826 kreeg hij het oppertoezicht over
de opvoeding van 's konings kleinzonen. In 1830 vergezelde hij de Prins
van Oranje naar Brussel en werd daar verwond. In augustus 1837 werd
hij op zijn verzoek eervol ontslagen. Als dank voor de bewezen diensten
werd hij in de adelstand verheven met de titel baron.
Literatuur:
- NNBWIII,

kk. 251-252.

Cool, T.S.
Thomas Simon Cool, 12 december 1831 te 's-Gravenhage geboren, overleed te Dordrecht op 2 september 1870. Hij was een verdienstelijk historieschilder. Van 1857 tot 1860 woonde hij te Parijs, van 1861-1865 te
Antwerpen. Van februari 1866 tot zijn dood was hij als docent handtekenen verbonden aan de KMA.
Literatuur:
- NNBWIV,k.

451.

Cool, W.
Wouter Cool, 26 mei 1848 te 's-Gravenhage geboren, overleed daar op 20
november 1928. Hij volgde aanvankelijk het gymnasium В waar een
"zeer verlichte en ruime geest heerschte". Ook in zijn ouderlijk huis heer
ste een liberale geest. Zijn oudere halfzwager Martinus Nijhoff die De
Nederlandsche Spectator uitgaf en betrokken was bij de oprichting van
het liberale dagblad Het Vaderland en zijn vader hebben op zijn vorming
een grote invloed uitgeoefend. Aanvankelijk wilde Cool ingenieur worden,
maar toen de Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke inge
nieurs in 1863 was gereorganiseerd en de aansluiting aan het gymnasiumonderwijs verbroken, besloot hij militair ingenieur te worden. In
1864 voldeed hij voor het toelatingsexamen voor de KMA, maar werd niet
geplaatst. Hij bracht nu een j a a r door op een instituut te Nijmegen - De
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Jong - en slaagde in 1865 als no. 5 op ruim 200 aspiranten. Hij deed als
no. 3 van de 5 genisten zijn intrede op de KMA. Daar schreef hij in het
najaar van 1867 een brochure naar aanleiding van de ongeregeldheden
op de KMA in de herfst van 1866. Zijn geschrift baarde opzien en men
vroeg hem een bijdrage te leveren aan de Cadettenalmanak die in 1868
was opgericht. In 1873, na vier jaar officierschap, gaf Cool zich op voor de
Stafschool en verbleef daar tot juli 1876. Van 1877 tot 1882 was hij in Indië.
In 1882 keerde hij terug en werd hoofd onderwijs in de geniewetenschappen aan de KMA, een functie die hij tot 1887 zou vervullen. In 1884
pleitte hij in de Militaire Spectator voor een officiersopleiding waarbij de
eerste twee jaren aan de KMA zouden worden doorgebracht en de volgende drie aan een universiteit. Van 1892 tot 1895 was Cool docent aan
de Hogere Krijgsschool. In de periode 1900-1907 fungeerde hij als directeur van de HKS. In 1901 kwam hij in het bestuur van de Vereeniging ter
beoefening van de Krijgswetenschap en bleef daar tot 1909 toen hij als
minister van Oorlog meende te moeten bedanken. Hij heeft krachtig bijgedragen aan de totstandkoming van het zgn. Wetenschappelijk Jaarbericht van die vereniging, waarvan de eerste jaargang liep over het verenigingsjaar 1905-1906. 1 Oktober 1907 kreeg hij de functie van Inspecteur
van het Militair Onderwijs. Van 27 juli 1909 tot 4 januari 1911 was Cool
minister van Oorlog in een rechts kabinet, hoewel hij liberaal was en in
militair opzicht zeer vooruitstrevend. Tijdens zijn ministerschap heeft hij
bij KB van 2 juni 1910 een staatscommissie ingesteld tot gehele modernisering van het militair onderwijs. Ook de toelating tot de KMA zonder
toelatingsexamen voor eindexaminandi met HBS- en Gymnasium B-diploma was zijn werk. In 1911 ging hij als luitenant-generaal met pensioen. In 1913 werd hij lid van de Raad van State en bleef die functie vervullen tot zijn dood in november 1928. In oktober 1928 had hij nog de
feestelijkheden ter gelegenheid van het eeuwfeest van de KMA bijgewoond. Zijn begrafenis vond plaats op 24 november 1928, precies honderd
jaar na de plechtige inwijding van de KMA in de Grote Kerk te Breda.
Literatuur:
- W.E. van Dam van Isselt, Luitenant-generaal W. Cool, in: De Militaire
Spectator 1929, pp. 395-414 en pp. 455-476.
- Klinkert, pp. 500-501.
- Van Ette, Onze ministers, p. 71.

van Dam van Isselt, E.W.
Edmond Willem van Dam van Isselt, 20 februari 1796 te Breda geboren,
overleed 9 februari 1860 te Geldermalsen. In juni 1806 werd hij cadet bij
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de artillerie en toegelaten tot de militaire school te Amersfoort. Hij verbleef daar tot 1808. In 1812 begon zijn studie theologie te Utrecht. In december 1813 werd hij aangesteld tot tweede luitenant bij het regiment
dragonders en kreeg in oktober 1814 eervol ontslag. In 1815 ging hij weer
vrijwillig in dienst, werd compagniescommandant, maar werd in oktober
opnieuw eervol ontslagen. Opnieuw ging hij studeren, nu letteren. In
1823 werd hij lid van de Staten van Gelderland en in 1829 van de Tweede
Kamer. In 1830 bood hij vrijwillig zijn diensten als militair aan en werd
gerechtigd tot het oprichten van een korps vrijwilligers, de zgn. Vrijwillige Jagers van Van Dam. Aangesteld tot majoor-honorair; maakte hij van
2 tot 12 augustus 1831 de Tiendaagse Veldtocht mee; kreeg de Militaire
Willemsorde en vervolgens in juni 1839 eervol ontslag. In oktober 1841
was hij voorzitter van de Tweede Kamer geworden en in 1844 een der
zgn. Negenmannen
die onder leiding van Thorbecke een voorstel tot
grondwetsherziening indienden. In 1848 werd hij rechtstreeks gekozen
voor de Tweede Kamer. Nu door het district Tiel. In oktober 1852 ging hij
over naar de Eerste Kamer waar hij tot en met 1859 zitting had. Van
Dam van Isselt was vrijmetselaar.
Literatuur:
- NNBWI,)sk.

684-685.

van Dam van Isselt, J.T.T.C.
Jacob Thomas Theodoor Carel van Dam van Isselt, 8 juni 1842 te Amersfoort geboren, overleed te 's-Gravenhage 18 juni 1916. Hij begon zijn militaire loopbaan aan de KMA in 1857. In juni 1861 bevorderd tot tweede
luitenant bij de infanterie te Maastricht, gaf hij daar onderwijs aan de
regimentscursus. Die functie vervulde hij tot 1869. Hij verbleef van 1876
tot 1890 in Kampen waar hij aanvankelijk als docent, maar vanaf 1880
als directeur van de Hoofdcursus optrad. Die cursus leidde infanterieonderoffïcieren op tot officier en kon als een "tweede weg" naar het officierschap worden gezien. In 1898 volgde zijn benoeming tot gouverneur van
de KMA. In november 1900 werd hij Inspecteur van het Militair Onderwijs, een functie die hij tot augustus 1902 vervulde.
Literatuur:
- W. Cool, Generaal-Majoor J.T.T.C. van Dam van Isselt; in: De Militaire
Spectator 1916, pp. 557-583.
- J. de Louter, Generaal van Dam van Isselt; in: Eigen Haard 29 juli
1916, pp. 609-613.
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van Delden, Mr. Α.
Albert van Delden, 20 februari 1828 te Deventer geboren, overleed 8 no
vember 1898 aldaar. Hij studeerde rechten te Utrecht. In 1856 werd hij
lid van de Provinciale Staten van Overijssel; in 1859 lid van de gemeen
teraad van Deventer en in 1861 wethouder. In 1864 werd hij afgevaardig
de in de Tweede Kamer voor zijn kiesdistrict Deventer en bleef dat bijna
onafgebroken tot 1897. Hij behoorde tot de vooruitstrevende fractie van
de liberale partij. In het kabinet-De Vries-van de Putte (juli 1872 tot au
gustus 1874) had hij zitting als minister van Financiën.
Literatuur:
- NNBWI, kk. 702-703.

Delprat, ΈΛ.Ύ.
Felix Albert Théodore Delprat, jongere broer van de hierna te behandelen
Isaac Paul Delprat, 12 mei 1812 te 's-Gravenhage geboren, overleed 7
april 1888 te Amsterdam. Hij begon zijn militaire carrière 11 juli 1827 als
cadet voor de artillerie aan de Artillerie- en Genieschool te Delft. Per 6
oktober 1828 verhuisde hij naar de KMA in Breda en werd 14 oktober
1830 bevorderd tot luitenant bij de artillerie.
In september 1844 werd hij officier-docent aan de KMA waar zijn
oudere broer de functie van kommandant bekleedde en belast was met de
supervisie over de studiën. In 1852 werd Delprat lector der tweede klasse
in de wis- en natuurkunde. In 1855 vertrok hij van dat instituut. In 1865
zag hij zich tot de eerste voorzitter van de in dat jaar opgerichte Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap gekozen; een functie die hij
min of meer onder pressie van het ministerie van Oorlog al in 1866 neerlegde. Delprat was vanaf 5 februari 1872 de laatste minister van Oorlog
in het derde kabinet-Thorbecke en hij bleef dat tot 6 juli 1872 toen dat
kabinet aftrad. In april 1876 verliet hij de dienst en ging met pensioen.
Door Bevaart wordt hij de eerste liberale minister van Oorlog van Nederland genoemd.
Literatuur:
- Bevaart, pp. 570-571.
- Van Ette, Onze Ministers, p. 73.
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Delprat, Dr. LP.
Isaac Paul Delprat, 25 november 1793 in 's-Gravenhage geboren, overleed daar 14 mei 1880. In juli 1810 werd hij cadet op de Koninklijke Militaire School te 's-Gravenhage. Nadat deze school aan het einde van dat
jaar werd gesloten, was hij enige tijd werkzaam bij de waterstaat onder
leiding van A. Blanken. In november 1811 werd hij élève aan de Ecole des
Ponts et Chaussées te Parijs. In het najaar 1813 keerde hij naar Nederland terug en op 24 december 1813 benoemd tot tweede luitenant-ingenieur. In mei 1814 werd hij assistent voor het onderwijs in de geniewetenschappen aan de Delftse Artillerie- en Genieschool waar hij in 1825 tot
eerste kapitein werd bevorderd. Hij publiceerde in die periode krijgskundige werken. In augustus 1828 kreeg hij bij de KMA een aanstelling als
hoofd van het onderwijs in de wis- en natuurkundige vakken. Nadat de
lessen in oktober 1830 tijdelijk waren gestaakt en Delprat de citadel van
Antwerpen had verdedigd, keerde hij in 1832 terug naar het KMA-onderwijs dat van 1832-1836 plaatsvond te Medemblik. In juni 1836 werd
dit onderwijs weer n a a r Breda overgebracht, waar Delprat als tweede
kommandant ging functioneren. In november 1843 zag hij zich bevorderd
tot luitenant-kolonel en in augustus 1852 tot kolonel. In 1854 kwam hij
voor het kiesdistrict 's-Gravenhage in de Tweede Kamer waar hij tot juni
1862 verbleef. Delprat behoorde daar tot de conservatieve partij en had
veel invloed bij onderwerpen op het gebied van militaire-, waterstaats- en
onderwijszaken. Na zijn pensionering als militair - 14 september 1862 bleef hij actief in diverse commissies. Zo was hij o.a. voorzitter van de
Staatscommissie tot reorganisatie van het onderwijs aan de KMA (december 1866). Ook was hij lid van diverse geleerde genootschappen o.a. van
de Akademie van Wetenschappen, het Wiskundig Genootschap, het Provinciaal Utrechts Genootschap. Hij werd in 1854 bestuurslid van het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs waarvan hij van 1860-1866 voorzitter was en daarna erelid. 17 juni 1861 benoemde de Utrechtse hogeschool hem tot doctor honoris causa. Van 1866-1873 was hij tevens lid
van de Commissie van Toezicht op het middelbaar onderwijs in 's-Gravenhage.
Literatuur:
- NNBWVI.kk.

390-394.

van Eck, Mr. D.
Daniël van Eek, 28 mei 1817 te Hontenisse geboren, overleed te 's-Gravenhage 13 maart 1895. Hij promoveerde in Leiden in 1841 en vestigde
zich daarna als advocaat in Middelburg. In 1849 werd hij lid van de
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Tweede Kamer, waarvan hij tot 1884 deel uitmaakte. Hij was een aanhanger van Thorbecke, maar bleef "als rondborstig Zeeuw" zichzelf. In
1871 was hij een van de oprichters van de Vredebond, waarvan hij vele
jaren voorzitter was.
Literatuur:
- NNBWI,isk. 786-787.
- Tamse (red.), Memoires van Van Eek.

Enderlein, H.J.
Hendrik Johannes Enderlein, 7 maart 1821 te Alkmaar geboren, overleed
28 december 1898 te 's-Gravenhage. Van 1836 tot 1840 was hij cadet der
genie aan de KMA, doorliep alle rangen en werd op 19 juni 1873 kolonel.
In april 1875 werd hij als opvolger van generaal-majoor Weitzel minister
van Oorlog in het tweede ministerie Heemskerk Azn. Na verwerping van
zijn vestingbegroting door de Tweede Kamer op 17 december van dat
jaar, werd hem op 24 december daaropvolgend op zijn verzoek ontslag
verleend als minister. In juni 1877 volgde zijn pensionering als officier.
Literatuur:
- NNBWII,i±.

437-438.

Engelvaart, A,
Adriaan Engelvaart, 30 juni 1812 te Looperskapelle geboren, overleed 3
februari 1893 te 's-Gravenhage. 21 December 1832 werd hij bevorderd tot
luitenant der infanterie, doorliep de rangen en werd 18 april 1868 als opvolger van A.C.A. Schönstedt gouverneur van de KMA. 26 Januari 1871
volgde hij P.G. Booms op als minister van Oorlog in het derde kabinetThorbecke. Na een conflict met de Tweede Kamer moest hij op 23 december 1871 het veld ruimen en in februari 1872 vervulde hij weer de functie
van gouverneur van de KMA. 11 april 1876 legde hij die functie neer en
ging met pensioen.
Literatuur:
- Bevaart, p. 571.
- Van Ette, Onze Ministers, p. 75.
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Evain, L.A.F. baron
Louis Auguste Frédéric Evain, 14 augustus 1775 te Angers in Frankrijk
geboren, werd op 13 mei 1832 genaturaliseerd tot Belg en overleed 25
mei 1852 te Brussel. Evain volgde de artilleriecursus op de artillerieschool van Châlons, werd in 1793 luitenant, doorliep alle rangen en werd
als luitenant-generaal gepensioneerd in 1824. Nadat hij na de Juli-revolutie van 1830 weer was opgenomen in het Franse leger, zond men hem
in augustus 1831 op verzoek van koning Leopold I naar België. Daar vervulde hij de functie van inspecteur van de Belgische artillerie, toegevoegd
aan de minister van Oorlog. Van mei 1832 tot 1836 vervulde hij zelf die
functie. Als ervaren bestuurder zette hij de door De Brouckère begonnen
reorganisatie van het Belgische leger voort en stichtte de Koninklijke Militaire School te Brussel, die hij royaal boeken schonk uit zijn artilleriebibliotheek.
Literatuur:
- Bibliographie Nationale (band 6), Brussel 1878, kk. 739-740.

Fock, Mr. C.
Cornells Fock, 29 november 1828 te Amsterdam geboren, overleed 9 mei
1910 te 's-Gravenhage. Cornells bezocht na de Franse school - uitgebreid
lager onderwijs - het Atheneum Illustre te Amsterdam ( 1848). Tegelijk
schreef hij zich in als rechtenstudent aan de Hogeschool te Utrecht. Aldaar promoveerde hij in juni 1852. In december 1853 begon zijn bestuurlijke loopbaan als burgemeester. In december 1859 kreeg hij het burgemeesterschap van Haarlem alwaar hij met harde hand het ambtenarenapparaat reorganiseerde. Fock was uitgesproken liberaal en Thorbeckegezind. Zijn grootste trots was de oprichting van de Hogere Burgerschool
te Haarlem. In februari 1866 werd hij burgemeester van Amsterdam.
Ook hier reorganiseerde hij de secretarie en ontsloeg overtollige ambtenaren. Hij bevorderde o.a. de scholenbouw en bezorgde de HBS een nieuwe behuizing. In juni 1868 werd hij op Thorbeckes verzoek minister van
Binnenlandse Zaken. Het kabinet Van Bosse-Fock (juni 1868-januari
1871) trachtte de samenleving te liberaliseren. Fock had ook nu een voorliefde voor het openbaar onderwijs en hij wees elke verandering van de
schoolwet van 1857 ten gunste van de confessionelen van de hand. "Rome
en Dordt" bedreigden volgens hem het hart van de Nederlandse samenleving. Samen met de secretaris-generaal P.F. Hubrecht (zie verderop) reorganiseerde hij zijn departement en voerde voor alle functies een vergelijkend examen in. In januari 1871 droeg Fock zijn portefeuille over aan
Thorbecke. Per 1 december van datzelfde jaar werd hij commissaris des
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konings in Zuid-Holland, waar hij meteen het ambtenarenapparaat uitdunde. Ook hier voerde hij vergelijkende toelatingsexamens in die een
barrière moesten vormen tegen volontairs en verzoeken om baantjes voor
verwanten en vrienden.
Literatuur:
- G.A.M. Beekelaar, C. Fock (onuitgegeven manuscript t.b.v. het BWN,
Nijmegen 1994).
- Van Ette, Onze Ministers, p. 77.

Fokker, Mr. GA.
Gerrit Adriaan Fokker, 17 december 1811 geboren te Middelburg, overleed aldaar 24 augustus 1878. In 1831 maakte Fokker als vrijwilliger bij
de Zeeuwsche schutterij de Tiendaagse Veldtocht mee; liet zich per 1 november 1831 inschrijven als student in de rechten in Leiden en promoveerde daar in 1835. Hij vestigde zich als advocaat te Middelburg. In
1849 zag hij zich gekozen tot lid van de Tweede Kamer, maar moest in
1850 die plaats weer afstaan. In 1865 werd hij opnieuw lid van de Tweede Kamer nu voor het district Middelburg; hij bleef dat tot september
1870. In 1875 werd hij nogmaals gekozen. Fokker was de liberale beginselen zeer toegedaan, "een man van ruime opvatting en van groóte verdraagzaamheid in Kerk en Staat beide".
Literatuur:
- NNBWI,\sk. 868-870.
- Van Ette, Onze Volksvertegenwoordigers,

p. 151.

Forstner van Dambenoy, H.F.Chr. baron
Hendrik Frederik Christoph baron Forstner van Dambenoy, 15 augustus
1792 te Maastricht geboren, overleed 23 maart 1870 te Utrecht. Hij begon zijn militaire carrière als cadet in Wurtembergse dienst. In augustus
1816 ging hij over in Nederlandse dienst en werd op 21 november 1828 inmiddels kapitein bij de generale staf - benoemd tot leraar aan de KMA
in de militaire aardrijkskunde, tactiek en strategie. In januari 1850 werd
hij intendant van de opvoeding van 's konings zonen, waarna zijn benoeming tot minister van Oorlog op 10 juli 1852 volgde. Die functie bleef hij
vervullen tot 30 november 1857 toen hij op eigen verzoek ontslag kreeg
onder gelijktijdige benoeming tot minister van Staat.
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Literatuur:
- Bevaart, pp. 572-573.
- NNBW III, к. 411.

Fourcroy, A.F. Comte de
Antoine François Fourcroy, 15 juni 1755 te Parijs geboren, overleed aldaar 16 december 1809. Hij studeerde medicijnen en was na 1789 lid van
de Conventie en later, in 1802, directeur van het openbaar onderwijs en
reorganiseerde in Parijs en in de provincie het Franse middelbare schoolwezen. 21 februari 1795 bood hij het rapport aan waarin in een centrale
school voor openbare werken zou worden voorzien; deze school zou de
Ecole Polytechnique worden.
Literatuur:
- Dictionnaire de Biographie française (dl. 14), Parijs 1979, kk. 749-752.

Fransen v a n de Putte, I.D.
Isaac Dignus Fransen van de Putte, 22 maart 1822 geboren te Goes, overleed 3 maart 1902 te 's-Gravenhage. Isaac Dignus kreeg zijn opleiding
aan het Instituut voor de Marine te Medemblik, maar verliet dat instituut, vóórdat zijn studie als adelborst voltooid was, in 1837. Hij ging naar
zee, klom op tot eerste stuurman, voer op Oost-Indië en vertrok in 1849
voorgoed naar Java waar hij planter werd en vervolgens als administrateur, pachter en eigenaar van een suikerfabriek werkzaam was. In 1859
keerde hij rijk naar Nederland terug. In 1862 werd hij door Rotterdam
tot lid van de Tweede Kamer gekozen en hij bleek zo bekwaam dat Thorbecke hem aanzocht als minister van Koloniën, een functie die hij van 2
februari 1863 tot 10 februari 1866 vervulde. Na enige geschillen met
Thorbecke vormde hij zijn eigen kabinet dat echter slechts vier maanden
stand hield (februari-juni 1866). Hij werd opnieuw lid van de Tweede
Kamer voor Rotterdam in september 1866 en bleef dat tot juli 1872 toen
hij voor de tweede maal minister van Koloniën werd, een functie die hij
tot eind augustus 1874 vervulde. Daarna was hij lid van de Tweede Kamer tot juli 1880. In september van dat jaar vertrok hij naar de Eerste
Kamer.
Literatuur:
- AWBWTV.kk. 1099-1101.
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Gefken, Mr. J.W.
J a n Willem Gefken, 9 januari 1807 te Amsterdam geboren, overleed 22
september 1887 in 's-Gravenhage. Hij promoveerde in juni 1832 te Leiden
in de rechten. 22 januari 1868 werd hij voor Zwolle tot lid van de Tweede
Kamer, waar hij zich aansloot bij de anti-revolutionairen; hij werd 4 september 1869 vervangen.
Literatuur:
- MvBW/V.kk. 639-640.
- Van Ette, Onze Volksvertegenwoordigers,

p. 152.

de Gelder, J.
Jacob de Gelder, 22 november 1765 in de omgeving van Rotterdam geboren, overleed in 1848. Hij was van eenvoudige komaf en autodidact. Hij
had aanvankelijk als kostschoolhouder en leraar in de wis-, sterren-,
aardrijke- en zeevaartkunde in zijn levensonderhoud voorzien; had daarna diverse functies als docent vervuld en was door Lodewijk Napoleon
voorbestemd om hoogleraar aan de in 's-Gravenhage gevestigde Koninklijke Militaire School te worden. Na herkrijging van de onafhankelijkheid
had De Gelder de functie van hoogleraar in de wiskunde gekregen aan de
Delftse Artillerie- en Genieschool. Na een conflict met zijn superieur, de
directeur van de school J.H. Voet, werd hij 31 mei 1819 eervol uit zijn
functie ontheven en werd nog geen maand later, op 28 juni daaropvolgend, benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de wis- en natuurkundige faculteit van de hogeschool te Leiden als opvolger van J.A. Fas die in
1815 eervol ontslag had gekregen. In 1824 werd hij gewoon hoogleraar,
hetgeen hij tot zijn emeritaat in 1840 bleef.
Literatuur:
- J.A.M.M. Janssen, Op weg naar Breda. De opleiding van officieren voor
het Nederlandse leger tot aan de oprichting van de Koninklijke Militaire Academie in 1828, 's-Gravenhage 1989, pp. 276-278, pp. 307-312, pp.
316-317 (hierna: J.A.M.M. Janssen).
- W. Otterspeer, De Wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de
negentiende eeuw, 's-Gravenhage 1992, p. 45.

van Glabbeecq, S.
Sebastiaan van Glabbeecq, omstreeks 1674 geboren te Asperden, overleed 26 augustus 1754 te 's-Gravenhage. Hij trad als veertienjarige in Ne381
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derlandse dienst, doorliep als artillerieofficier alle rangen en bereikte in
1747 de rang van luitenant-generaal. In 1752 volgde zijn pensionering.
Hij was de eerste die in Nederland voorstelde artilleriescholen op te richten. Hoewel dit voorstel pas in 1789 werd gerealiseerd, zag hij toch kans
jaarlijks praktische oefeningen te laten houden ten behoeve van de artilleriekorpsen.
Literatuur:
- A.J. van
Haarlem
- NNBWI,
- J.A.M.M.

der Aa. Biografisch Woordenboek der Nederlanden
1862, p. 196 (hierna: A.J. van der Aa).
k. 941.
Janssen, pp. 84-87.

(dl. 71),

von Gneisenau, A.W-A. graaf Neithardt
August Wilhelm Anton von Gneisenau, 27 oktober 1760 geboren te Schildau, Saksen, overleed 24 augustus 1831 te Posen. Hij diende sinds 1786
in het Pruisische leger en maakte naam door zijn dappere, hardnekkige
verdediging van Kolberg (1806-1807) tegen de Fransen. In 1807-1808 legde hij met Scharnhorst de basis voor de reorganisatie van het Pruisische
leger. Van 1813-1815 was hij generaal-kwartiermeester van Blücher. In
juni 1815 wist Von Gneisenau de Pruisische troepen tijdig op het slagveld
van Waterloo te brengen. Tijdens de Poolse opstand kreeg hij het bevel
over Pruisische grenstroepen, doch werd al spoedig slachtoffer van de
cholera-epidemie.
Literatuur:
- GWPP- 7, deel 8, p. 407.

Godefroi, Mr. M.H.
Michael Hendrik Godefroi, 16 december 1813 te Amsterdam geboren,
overleed 25 juni 1882 te Würzberg. Hij promoveerde in 1837 te Leiden in
de rechten en vestigde zich daarna in Amsterdam als advocaat. In 1849
werd hij "ofschoon Israëliet", door het hoofdkiesdistrict Amsterdam tot lid
van de Tweede Kamer gekozen, waarvan hij meer dan 25 jaren deel uitmaakte met uitzondering van de periode dat hij minister van Justitie was
(9 maart 1860 tot 31 januari 1862) en een korte periode in 1870-1871.
Godefroi was de eerste Joodse Nederlander die het ministerschap bekleedde. In september 1881 verliet hij de Tweede Kamer.
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Literatuur:
- AQVßWTV.kk. 661-662.

van Goltstein, Mr. J.K. baron (sinds 1820)
J a n Karel van Goltstein, 3 juni 1794 te Arnhem geboren, overleed 17 februari 1872 te 's-Gravenhage. Hij studeerde rechten aan de hogeschool te
Utrecht en vestigde zich aldaar als advocaat. Hij maakte deel uit van de
compagnie vrijwillige jagers die na de slag bij Waterloo naar Parijs trok.
In 1840 werd hij door de Provinciale Staten van Utrecht naar de Tweede
Kamer afgevaardigd waar hij tot de liberale partij behoorde. Na de
grondwetsherziening van 1848 kwam hij in 1849 in de Tweede Kamer.
Hij bleef tot maart 1858. Vanaf toen tot 23 februari 1860 was hij minister
van Buitenlandse Zaken. Na zijn aftreden werd hij tot minister van Staat
benoemd. Van juli 1860 tot september 1869 was hij opnieuw lid van de
Tweede Kamer. Van december 1870 tot zijn dood was hij vanwege de Staten van Utrecht lid van de Eerste Kamer. Ook was hij curator van de
Utrechtse hogeschool (1841-1859).
Literatuur:
- NNBWI,kk.

952.

van Goltstein, Mr. W. baron
Willem baron van Goltstein, 13 mei 1831 te Hamburg geboren, overleed
te Putten (Gelderland) 10 september 1901. Hij studeerde te Bonn en
Utrecht en promoveerde aldaar in december 1854 in de rechten. In 1864
werd hij lid van de Tweede Kamer. Hij sloot zich daar aan bij de conservatieve partij, doch nam daarbinnen een zeer onafhankelijke plaats in.
Nadat hij in 1871 zijn zetel aan een liberaal had moeten afstaan, werd hij
in 1871 lid van de Eerste Kamer. In 1874 werd hij in het kabinet-Heemskerk Azn. minister van Koloniën (tot 11 september 1876). In 1879 bekleedde hij opnieuw die functie, totdat hij door een uitspraak van de
Tweede Kamer zich genoopt zag zijn ontslag aan te bieden (september
1882). Van 1894-1899 was hij gezant te Londen.

Literatuur:
- NNBWI.kk.

953-954.
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Gregory, F.A*A.
Frederik Alexander Adolf Gregory, 18 mei 1814 te Doesburg geboren,
overleed 16 juli 1891. Hij begon zijn militaire carrière als adelborst op het
Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik. Hij verliet dat instituut in 1834 als adelborst der eerste klasse en was van maart 1854 tot
augustus 1857 als luitenant ter zee eerste klasse (majoor) leraar in de navigatie aan de KMA te Breda, die in die jaren ook zeeofficieren opleidde.
Als kapitein ter zee (kolonel) was hij vanaf 1864 commandant van het
Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord (Den Helder). Met
ingang van 1 mei 1872 werd hij schout-bij-nacht met als functie directeur
en commandant van de marine te Willemsoord. Per 1 mei 1874 volgde
zijn bevordering tot vice-admiraal. 1 Mei 1876 werd hij gepensioneerd.
Na zijn pensioen was hij nog tot maart 1890 werkzaam als voorzitter van
de commissie belast met het examineren van zeeofficieren en adelborsten.
Literatuur:
- NNBWV,)sk.

213-214.

Gunkel, C A .
Carel August Gunkel, 20 januari 1775 te 's-Gravenhage geboren als zoon
van een opzichter van fortificatiën, overleed in die stad in de gevangenis
op 5 december 1859. In 1790 startte zijn militaire carrière als cadet bij
het wapen van de artillerie. In februari 1792 werd hij "onder-luitenant";
in 1795 eerste luitenant bij het tweede bataljon artillerie en tevens "eerste adsistent" (waarnemend directeur) van de Artillerieschool te 's-Gravenhage, waarvan A.G. Diaz de Vivano directeur was. Hij gaf daar les in
wiskunde en tekenen en oefende deze functie tot 1798 uit. Daarna maakte hij carrière als artillerie-officier in het Bataafse leger en onder Napoleon. In 1815, inmiddels weer in Nederlandse dienst, vocht hij als generaal-majoor tegen Napoleon. In april 1828 volgde zijn benoeming tot gouverneur van de bij KB van 29 mei 1826 opgerichte Koninklijke Militaire
Academie. Hij was inmiddels, in juni 1826, tot luitenant-generaal bevorderd. In de herfst van 1830 werd het onderwijs aan de KMA geschorst,
Gunkel op 31 oktober van dat jaar op non-activiteit gesteld en op 5 september 1835 gepensioneerd. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in 'sGravenhage. Hij had het gevoel dat zijn militaire loopbaan ondanks een
briljante carrière was mislukt. Ook met zijn financiën ging het niet goed.
Toen hij 72 jaar oud was, ontmoette hij een jonge vrouw Louisa Catharina Elisabeth Esbra geheten. Met haar knoopte hij een amoureuze relatie
aan. Moeilijkheden over geld deden hem besluiten zijn geliefde uit de weg
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te ruimen. In 1858 had hij bij de drogist een zak rattenvergif gekocht, dat
hij mengde in de borrel, de soep en in een stuk leverworst. De derde poging: gif in de leverworst lukte, zij het dat niet Louisa maar haar broer
Johannes Hendricus Esbra hieraan overleed. Generaal Gunkel werd opgepakt en bekende onmiddellijk. In april 1859 diende de zaak voor het
Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland. De 84-jarige generaal hoorde
de doodstraf eisen, die door het gerechtshof werd overgenomen. Ook de
Hoge Raad verwierp het door Gunkel ingestelde cassatieberoep en bevestigde hiermee het arrest van het hof. Koning Willem III verleende hem
gratie en veranderde de doodstraf, die door middel van de strop zou moeten worden voltrokken, in levenslange gevangenisstraf, rekening houdend met zijn vroegere verdiensten en zijn hoge leeftijd. Binnen een half
jaar na de uitspraak van de Hoge Raad overleed Gunkel op 5 december
1859 in de gevangenis.
Literatuur:
- H.J. Wolf, Het veelbewogen leven van Luitenant-Generaal der Artillerie Carel August Gunkel; in: H.J. Wolf, Hoe was het ook weer? Verhalen over Breda, de Koninklijke Militaire Academie en het Kasteel van
Breda, Breda 1985, pp. 30-31 (hierna: Wolf, Verhalen).
- Weekblad van het Regt (jrg. 21) 1859, no.'s 2047 (31 maart 1859), 2050
(11 april 1859), 2054 (25 april 1859), 2065 (2 juni 1859), 2075 (4 juli
1859), 2076 (11 juli 1859) en 2082 (1 augustus 1859).
- S. van Ruller, Genade voor Recht. Gratieverlening aan ter dood veroordeelden in Nederland 1806-1870, Amsterdam 1987, pp. 141, 154, 157,
159, 160 en 194 (dissertatie VU)
- NNBWI,L· 1007.

Haffmans, Mr. J.H.L.
Joseph Hendrik Leopold Haffmans, 20 februari 1826 geboren te Horst
(Limburg), overleed te Kessel (Limburg) 16 september 1896. Na zijn
gymnasiale opleiding te Kleef studeerde Haffmans rechten te Utrecht en
promoveerde daar in 1849. In 1866 werd hij lid van de Tweede Kamer en
bleef dat tot zijn dood. Aanvankelijk voor het hoofdkiesdistrict Roermond
(1866-1869), daarna voor Boxmeer (1869-1888) en tenslotte voor Venlo
(1888-1896). Tevens was hij 32 jaren onafgebroken lid van de Provinciale
Staten van Limburg. Zijn niet-herbenoeming tot kantonrechter te Venlo
gaf aanleiding tot heel wat beweging in de Tweede Kamer. Hij was een
strijder voor de belangen van Rooms-katholieke kerk en stond bekend als
"ultra-montaan", dat wil zeggen conservatief katholiek. Haffmans was
bovendien 34 jaren directeur van het door hem opgerichte Venloosch
Weekblad.
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Literatuur:
- NNBWIV.kk.
701-702
- Van Ette, Onze Volksvertegenwoordigers, p. 154.

Happé, E.Chr.F.
Everhard Christiaan Frederik Happé, 13 april 1817 te Vilvoorde geboren,
overleed 8 december 1872 te Weltevreden (Nederlands-Indië). In 1832
begon zijn militaire carrière. In 1835 ging hij als sergeant der infanterie
over naar het Indische leger en werd in 1837 tweede luitenant. In 1866
vertrok hij met verlof naar Nederland en werd daar in 1867 lid van de
Raad van Nederlands Indie met de rang van generaal-majoor.
Literatuur:
- NNBWI.k.

1023.

de Hartog, W.
Willem de Hartog, in 1833 te Valburg geboren, overleed daar 20 november 1902. Als eerste luitenant der artillerie kwam hij 25 juli 1861 naar de
KMA om daar de functie van leraar in de wiskunde te vervullen. 21 juli
1865 werd hij benoemd tot kapitein en eervol uit de dienst ontslagen. Met
ingang van het schooljaar 1865-1866 werd hij de eerste directeur van de
op 4 september 1865 geopende gemeentelijke HBS te Nijmegen. Deze
functie vervulde hij - zij het niet altijd even krachtig en doortastend - tot
1901. Hij vertrok "blijkbaar door niemand betreurd" in 1901.
Literatuur:
- F. Küsters, Honderd jaar HBS-B; in Honderd jaar HBS-B te Nijmegen,
pp. 13-21.

Heemskerk Azn., Mr. J.
J a n Heemskerk, 30 juli 1818 te Amsterdam geboren, overleed te 's-Gravenhage 9 oktober 1897. Hij promoveerde in 1839 tot doctor in de letteren
en meester in de rechten. In 1859 kozen de Amsterdamse kiezers hem tot
lid van de Tweede Kamer, waar hij lid van bleef tot 1864. Tegenover
Thorbecke en zijn volgelingen nam hij een zeer onafhankelijke houding
aan. Tijdens zijn Kamerlidmaatschap was hem reeds tweemaal een
plaats in het kabinet geboden, maar dat had hij afgeslagen. In 1866 werd
hij aangezocht voor de portefeuille van Binnenlandse Zaken. Hij accep386
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teerde die, maar het kabinet dat ook naar hem was genoemd, kreeg veel
tegenwerking van de liberale meerderheid. De motie Keuchenius naar
aanleiding van de benoeming van de minister van Koloniën P. Mijer was
het begin van de strijd tussen regering en Tweede Kamer, die uiteindelijk
door de laatste zou worden gewonnen. In februari 1869 ruim een halfjaar
na het aftreden van het kabinet, werd hij opnieuw lid van de Tweede
Kamer en bleef dat tot september 1873. Hij werd daar de aanvoerder van
de conservatieven die de liberale kabinetten-Van de Bosse-Fock en Thorbecke heftig bestreden. Door de toegenomen kracht van de anti-revolutionairen moest hij in 1873 zijn zetel afstaan aan een aanhanger van die
groepering. Na de val van het liberale kabinet-Fransen van de Putte-De
Vries in augustus 1874 formeerde Heemskerk een kabinet onder zijn leiding dat het tot november 1877 uithield. In 1879 werd hij lid van de Raad
van State. In april 1883 formeerde hij zijn derde kabinet dat de grondwetsherziening van 1887 tot stand bracht. In 1888 na zijn aftreden werd
hij opnieuw lid van de Raad van State.
Literatuur:
- NNBWI,lsk. 1044-1047.
- J.J. Huizinga, J. Heemskerk Azn. (1818-1897). Conservatief
partij, Harlingen 1973 (dissertatie) (hierna: Huizinga).

zonder

v a n H e u s d e n , D r . AJV.
Albertus Ascanius van Heusden, 25 februari 1808 te 's-Gravenhage geboren, overleed 16 april 1874 te Breda. Hij werd in 1829 benoemd tot leraar
der tweede klasse in de Nederlandse taal en letterkunde aan de KMA.
Hij doorliep de rangen van leraar en lector en werd in 1855 hoogleraar
aan die instelling. In de periode 1830-1836 was hij toegevoegd aan de
hoogleraar J. Bosscha sr. en was van 1839-1841 de "eerste bibliothecaris"
van de KMA. Toen in 1872 de Wet van 1869 in werking trad en zijn vakken niet meer op het lesprogramma voorkwamen, werd hij op wachtgeld
gesteld.
Van Heusden schreef enige veel gebruikte leerboeken voor geschiedenis en aardrijkskunde, staatsinrichting, economie en statistiek.
Literatuur:
-

NNBWII,\L.

569.

- Wolf, Verhalen, p. 96.
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Hojel, W.C.
Willem Christoffel Hojel, 4 juni 1831 te Soerakarta geboren, overleed 10
februari 1886 te Den Helder. In september 1858 werd hij als eerste luitenant docent wiskunde op de KMA. Nadat hij in 1864 was bevorderd tot
kapitein, werd hij overgeplaatst naar de vestingartillerie. In 1872 ging hij
terug naar de KMA, nu als directeur der studiën, de nieuwe benaming
van de functie die vroeger door de kommandant was vervuld. Nadat de
Wet van 1877 was aangenomen, vertrok Hojel en zag zich opnieuw geplaatst bij de vestingartillerie. In 1880 werd hij voorzitter van de Commissie van proefneming. In 1885 vervulde hij zijn laatste functie: commandant van het 4e regiment vestingartillerie te Den Helder. Daarnaast
was hij voorzitter van de Vereeniging ter beoefening van de Krijgswetenschap.
Literatuur:
- NNBWIX,)úi.

389-390.

de Hollander, Dr. J.J.
Joannes Jacobus de Hollander, 28 augustus 1817 te Aartswoude geboren,
overleed 5 november 1886 te Breda. Hij studeerde in Leiden theologie en
letteren en promoveerde daar in februari 1840 tot doctor in de letteren en
de bespiegelende wijsbegeerte. In februari 1843 werd hij leraar der eerste
klasse "in de Oostersche talen en in de Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië" aan de KMA; in 1852 werd hij lector der tweede klasse in
de Nederlandse taal- en letterkunde. Vanaf september 1861 mocht hij
zich hoogleraar noemen. Na de inwerkingtreding van de Wet van 1877
die de KMA weer vierjarig maakte, werd hij hoofd van het onderwijs in
de letterkunde en doceerde hij tevens geschiedenis, aardrijkskunde, landen volkenkunde van Nederlands-Indië, totdat hij in oktober 1885 met
pensioen ging.
Literatuur:
- NNBWI.k.
1139.
- R. van Eek, Dr. J.J. de Hollander; in: Eigen Haard, 1886, pp. 592-594.

van Houten, Mr. S.
Samuel van Houten, 17 februari 1837 te Groningen geboren, overleed 14
oktober 1930 te 's-Gravenhage. Hij studeerde rechten in zijn geboortestad
waar hij in juni 1859 promoveerde. Hij begon zijn carrière als advocaat
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(tot 1869) en was tevens van 1861-1864 leraar economie aan een landbouwschool in zijn geboortestad. Hij startte zijn politieke loopbaan in
1864 toen hij gemeenteraadslid (1864-1867) en vervolgens wethouder (tot
1869) was. In 1869 werd Van Houten voor de eerste maal liberaal afgevaardigde voor de Tweede Kamer voor het district Groningen. Spoedig
bleek hij een uiterst kritisch liberaal die de Thorbeckiaanse richting niet
spaarde. Hij behoorde tot de zgn. progressief-liberale afgevaardigden zonder zich bij Kappeyne van de Copello c.s. aan te sluiten. Later - na aanvankelijk bij de groep gematigd liberalen zich thuis voelend (1887) - werd
hij vanaf 1894 meer behoudend. In 1894 werd Van Houten minister van
Binnenlandse Zaken en bracht in 1896 een kieswet tot stand, waarbij de
invloed van de weinig ontwikkelden en bemiddelden werd geweerd. Op
sociaal gebied staat de op zijn initiatief tot stand gekomen Kinderwet van
1874 model voor het begin van sociale wetgeving, die begon met arbeidersbeschermde wetgeving.
Literatuur:
- BWNI, pp. 253-256.

Hubrecht, Mr. P.F.
Paul François Hubrecht, 29 november 1829 te Leiden geboren, overleed 7
juli 1902 te Doorn. Hubrecht studeerde rechten te Leiden en promoveerde
daar in juni 1850. In 1863 gaf hij teksten van de grondwetten van Nederland uit. In 1870 volgde zijn benoeming tot secretaris-generaal bij het departement van Binnenlandse Zaken. Hubrecht is vooral bekend geworden
door de uitgave van onderwijswetten in Nederland, waarmee hij in 1879
was begonnen, maar die hij na een paar jaar moest staken omdat de opvolger van de minister van Binnenlandse Zaken die hem machtiging tot
publikatie van die wetten had gegeven, daar bezwaar tegen maakte. In
oktober 1891 werd Hubrecht lid van de Raad van State.
Literatuur:

-

NNBWI,\sk.mO-im.

von Humboldt, W. Freiherr
Wilhelm von Humboldt, 22 juni 1767 te Potsdam geboren, overleed 8
april 1835 te Tegel (Berlijn). Hij studeerde rechten en was vanaf 1790 bij
het Berlijnse gerechtshof werkzaam. Op verzoek van Freiherr Von Stein
werd hij in 1809 chef van de directie onderwijs in het Pruisische ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij initieerde de Berlijnse universiteit en
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het humanistisch gymnasium. In 1810 werd hij minister; ging als gezant
naar Oostenrijk en vertegenwoordigde naast Hardenberg Pruisen op het
Weense Congres. Von Humboldt legde de basis voor de reorganisatie van
het Pruisische onderwijs- en opvoedingssysteem.
Literatuur:
- Brockhaus, dl. 10, p. 298.

Jonckbloet, Dr. W.JA.
Willem Josef Andreas Jonckbloet, 6 juli 1817 te 's-Gravenhage geboren,
overleed 19 oktober 1885 te Wiesbaden. Jonckbloet was van plan een militaire carrière te volgen, maar zag daar van af toen zijn vader overleed.
Hij was vervolgens enige jaren leerling van het Haagse gymnasium maar
deed geen eindexamen. Toch schreef hij zich in 1835 in aan de Leidse hogeschool. Zijn hoogleraren in de letteren waren zeer met hem ingenomen
en bezorgden hem in 1841 een doctoraat honoris causa.
In 1844 richtte hij de Geïllustreerde Courant op die van 6 juli tot 31 december van dat jaar verscheen en fel van leer trok tegen de Arnhemsche
Courant die toen radicaal liberaal was. Jonckbloets Courant was ook liberaal, maar gematigd. In 1847 werd hij hoogleraar in de Nederlandse taal
en geschiedenis aan het Atheneum Illustre te Deventer; in 1854 in Groningen; in 1877 in Leiden; een ambt dat hij tot 1883 zou vervullen. In augustus 1864 werd hij lid van de Tweede Kamer. Hij bleef daar tot oktober
1877 toen hij zich geheel ging wijden aan zijn hoogleraarschap in Leiden.
In de Tweede Kamer hield hij zich vooral bezig met onderwijszaken. Hij
behoorde tot de liberale stroming.
Literatuur:
- NNBWX, kk. 464-466.

Kempees, J . C . J .
Jean Chrétien Jacques Kempees, 13 november 1817 te Namen geboren,
overleed 8 april 1874 te Kampen. Op 15-jarige leeftijd trad hij als vrijwilliger in dienst bij de infanterie van het Nederlandse leger en zag zich 7
december 1837 bevorderd tot tweede luitenant. In oktober 1840 volgde
zijn plaatsing bij de KMA waar hij tot 1867 werkzaam was. Het j a a r
daarop werd hij commandant van het Instructiebataljon te Kampen. Door
een kwaal aan de luchtwegen overleed hij enige jaren later in april 1874.
In de lange periode dat hij aan de KMA verbonden was, bijna 27 jaar
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(1840-1867), vormde hij zich tot docent in de wiskunde, waarbij hij zijn
voorganger Badon Ghijben tot voorbeeld nam.
Van zijn hand verschenen een aantal leerboeken op reken- en wiskundig gebied, die vooral bedoeld waren om op de voorbereidingsscholen voor
de KMA - die een programma volgden min of meer overeenkomend met
de latere MULO-scholen - te worden gebruikt voor lessen aan aspirantcadetten.
Kempees is echter in bredere kring bekend geworden door het van zijn
hand in 1848 te 's-Gravenhage verschenen pedagogische boekje bestemd
voor de pas afgestudeerde cadet die als jong officier tal van nuttige wenken van hem kreeg, teneinde zijn entree in het leger te vergemakkelijken: Holloway-Pillen voor een jong officier, of wenken aan mijnen broeder
bij zijn verlaten der Koninklijke Militaire Akademie. Het boekje kreeg van
hem een motto mee dat het titelblad siert:
"Die Schule als Officier ist eine ganz andere als die Schule zum Officier".

Literatuur:
- Militaire Spectator 1874, pp. 257-260.
- J.C.J. Kempees (2e luitenant der infanterie), Holloway-Pillen voor een
jong officier of wenken aan mijnen broeder bij zijn verlaten der Koninklijke Militaire Akademie, 's-Gravenhage 1848.

van Kerkwijk, J.J.
Jacob Johan van Kerkwijk, 19 december 1830 te Ouddorp (Zuid-Holland)
geboren, overleed 21 mei 1901 te 's-Gravenhage. Hij studeerde vanaf
1848 aan de Koninklijke Academie te Delft en verliet dat instituut in
1852 als civiel ingenieur. Vooral op het gebied van spoorwegen en telegrafie was hij werkzaam en publiceerde verscheidene werken op die terreinen. In maart 1863 kwam hij in de Tweede Kamer en bleef daarvan lid
tot zijn overlijden. Hij was liberaal en op het laatst van zijn leven neigde
hij naar de radicale kant van het liberale spectrum.
Literatuur:
- NNBWII,\tk.

664-666.

Klerck, «Ihr. G.J.G.
Jonkheer Guillaume Jean Gérard Шегск, 13 februari 1825 te Luik gebo
ren, overleed 17 januari 1884 te 's-Gravenhage. Hij begon zijn carrière in
1839 als cadet der genie aan de KMA. 16 juni 1843 werd hij tweede luite-
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nant. In 1861 werd hij, onder toekenning van onbepaald verlof uit de militaire dienst, secretaris van de Commissie voor aanleg van spoorwegen,
waarvan - naast Van der Kun, de hoofdinspecteur van de Waterstaat ook de generaal Van Meurs, oud-minister van Oorlog, deel uitmaakte. Hij
verrichtte veel en goed werk als adviseur van de spoorwegen en werd
door zijn vakgenoten - de ingenieurs - zeer gewaardeerd, hetgeen bleek
uit het feit dat Klerck gedurende 12 jaren bestuurslid van het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs was (1867-1879). Voorzitter was hij gedurende 7
jaren. Na het vertrek van minister Enderlein aanvaardde hij begin februari 1876 de door Heemskerk Azn. aangeboden portefeuille van Oorlog,
die hij tot eind september van dat jaar beheerde. Hij trad af na verwerping van zijn ontwerp van de militiewet door de Tweede Kamer op 16
juni 1876. Hierna werd hij voorzitter van de militaire spoorwegcommissie
èn van de Nederlandse commissie voor de Parijse wereldtentoonstelling
van 1878. In augustus 1879 werd hij minister van Waterstaat, Nijverheid
en Handel. Hij trad met het kabinet-Van Lynden van Sandenburg af op
22 april 1883.
Literatuur:
- NNBWII,

kk. 682-685.

Knoop, W.J.
Willem J a n Knoop, 2 mei 1811 te Deventer geboren, overleed 24 januari
1894 te 's-Gravenhage. Hij trad in militaire dienst bij de infanterie, waar
hij in 1829 tweede luitenant werd. Na voor een vergelijkend examen voor
kapitein te zijn geslaagd, kreeg hij in 1840 die rang. Aangezien hij blijk
had gegeven van serieuze studie van de tactiek, strategie, en krijgsgeschiedenis kreeg hij in 1842 een benoeming tot docent en hoofd van het
onderwijs in bovengenoemde vakken aan de KMA. Zijn lessen waren zeer
gewaardeerd en hij schreef in de periode dat hij docent was (1842-1852)
verschillende krijgshistorische werken. In 1844 was hij secondant bij het
duel tussen de hoogleraar Van Bolhuis en een officier van de cavalerie,
waarbij Van Bolhuis dodelijk werd getroffen. Hoewel hem dit veel onaangenaamheden bezorgde - hij stond terecht voor de krijgsraad en het Hoog
Militair Gerechtshof; werd in tweede instantie veroordeeld maar verkreeg gratie van Koning Willem II - bleef zijn eer en goede naam ongerept. In 1862 weigerde Knoop de door Thorbecke aangeboden portefeuille
van Oorlog, omdat hij wist dat zijn persoon bij Koning Willem III niet in
de gratie was en dat daarom moeilijkheden bij de vervulling van dat
ambt zouden kunnen ontstaan. In september 1869 werd hij afgevaardigd
naar de Tweede Kamer waar hij behoorde tot de aanhangers van Thorbecke. In juli 1870 bij de mobilisatie van het Nederlandse leger als gevolg

392

Biogrammen
van de Frans-Duitse oorlog trad hij weer in militaire dienst - hij was inmiddels in 1867 bevorderd tot luitenant-generaal - en uit het parlementaire leven. Het jaar daarop werd hij weer op non-activiteit gesteld en in
1872 gepensioneerd.
Knoop was sinds 1847 een van de medewerkers van De Gids en bleef
dat tot 1882. Hij publiceerde in dat tijdschrift veel over militaire onderwerpen. In 1849 werd hij hoofdredacteur van de in 1847 door T.J. Stieltjes opgerichte Nieuwe Militaire Spectator en bleef dat tot 1869; daarna
bleef hij medewerker van dat tijdschrift dat in 1878 ophield te bestaan.
Knoop is ook voorzitter geweest van de in 1865 opgerichte Vereeniging ter
beoefening van de Krijgswetenschap. In 1857 was hij al lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen afdeling Letterkunde geworden. Van
Knoops studies over stadhouder Willem III is vooral zijn polemiek met
Fruin bekend gebleven. In deze polemiek over de slag bij Saint Denis kon
hij Fruin overtuigen van zijn gelijk. Ook de Britse historicus Siborne - die
in zijn werk over de oorlog van 1815 de rol van het Nederlandse leger had
bekritiseerd - werd door Knoop van repliek gediend in een weerlegging
van diens stellingen in een beschouwing die te Breda in 1846 werd uitgegeven. Na zijn overlijden verscheen in de jaren 1894-1895 een aantal necrologieën geschreven door De Bas, Booms, Lodewijk Mulder, Snijders,
Netscher en P.L. Muller.
Literatuur:
- NNBWIII, kk. 707-709.
- Van Ette, Onze Volksvertegenwoordigers,

p. 159.

Kool, A.
Arthur Kool, 21 februari 1841 te Maastricht geboren, overleed 24 maart
1914 te 's-Gravenhage. Hij begon in 1855 als cadet van de artillerie zijn
militaire carrière aan de KMA. In de periode 1874-1879 was hij leraar
tactiek, legervorming en stafdienst aan de Stafschool, later Krijgsschool
te Breda en 's-Gravenhage. Van 1879 tot 1883 was hij lid van de Tweede
Kamer, waar hij tot de liberale partij behoorde. Van 1883 tot 1891 was
hij werkzaam bij de generale staf. In 1892 werd hij commandant van de
tweede divisie en sous-chef van de generale staf. In de periode 1894-1907
was hij chef van die staf. In 1901 was hij gedurende korte tijd minister
van Oorlog (april-augustus). Van 1907 tot 1909 was hij commandant van
het veldleger.
Literatuur:
- Klinkert, pp. 498-499.
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Krayenhoff, Dr. C.R.Th. baron (sinds 16 september 1815)
Cornells Rudolphus Theodoras Krayenhoff, 2 juni 1758 te Nijmegen geboren, overleed aldaar 24 november 1840. Hij bezocht de Latijnse school
in zijn geboortestad en studeerde vanaf 1777 te Harderwijk; aanvankelijk
rechten, later filosofie waarin hij in juni 1780 promoveerde. Onmiddellijk
daarna studeerde hij daar medicijnen en promoveerde in januari 1784 tot
doctor in die wetenschap. Hij verhuisde naar Amsterdam. Daar werd hij
lid van diverse wetenschappelijke genootschappen. In 1784 was hij - als
een der eersten - lid van de toen opgerichte Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen en vatte zijn jeugdliefde weer op: de bestudering van militaire
wetenschappen. Politiek sloot Krayenhoff zich aan bij de patriotten. In
mei 1795 zag hij zich aangesteld tot adjunct-inspecteur-generaal van de
rivieren en adjunct-controleur van de Hollandse fortificaties. Na een aanvankelijke weigering van het ministerschap van Waterstaat accepteerde
hij toch het ambt van minister van Oorlog, dat hij van mei 1809 tot maart
1810 vervulde. September 1810 benoemde keizer Napoleon hem tot brigade-generaal en inspecteur-generaal der genie in het Franse leger. In
november 1813 werd Krayenhoff, inmiddels weer in Nederlandse dienst,
gouverneur van Amsterdam. In augustus 1814 kwam zijn benoeming tot
inspecteur-generaal van fortificatiën af; een functie die hij tot 1826 zou
vervullen. Als dank voor bewezen diensten bij de omwenteling van 1813
werd hij in 1815 in de adelstand verheven met als titel baron. In 1826
kreeg hij te maken met een beschuldiging van nalatigheid bij zijn inspectietaak. In 1829 werd hij hiervan vrijgesproken, waarna hij in de zomer
van dat jaar met pensioen ging. Zijn autobiografie verscheen in 1844 te
Nijmegen onder de titel: De levensbijzonderheden van luitenant-generaal
baron C.R.T. Krayenhoff, door hem zelven in schrift gesteld en op zijn verlangen in het licht gegeven door Mr. H.W. Tijdeman (Nijmegen 1844).
Literatuur:
- F.J.C.S. van den Bergh, C.R.T. Krayenhoff (1758-1840). Fictie en feit
(onuitgegeven, zeer leesbare, in humoristische stijl geschreven doctoraalscriptie Nieuwe Geschiedenis vóór 1870 Katholieke Universiteit
Nijmegen 1987: 146 pagina's).
- Van Ette, Onze Ministers, p. 91.

Rrantz, Dr. H J .
Henri Justus Krantz, 28 september 1835 te Gorinchem geboren, overleed
6 februari 1916 te 's-Gravenhage. In december 1857 werd hij tweede luitenant bij de pontonniers. Vanaf 1865 was hij verbonden aan de KMA als
leraar wiskunde, waar hij in april 1870 zich bevorderd zag tot kapitein.
394

Biogrammen
In 1872 werd hij hoofd van het onderwijs in de wis-, schei- en natuurkunde. Deze functie vervulde hij tot april 1885 toen hij tot eerste officier
aan deze instelling werd benoemd. In mei 1891, na ruim 25 jaar aan de
KMA verbonden te zijn geweest, volgde zijn overplaatsing n a a r de vestingartillerie. In 1892 verliet hij de dienst en verkreeg pensioen met toekenning van de kolonelsrang. 21 Oktober 1903 kreeg hij van de Leidse
universiteit een eredoctoraat in de wis- en natuurkunde naar aanleiding
van het 75-jarig bestaan van de KMA. Ook de landmacht eerde hem door
in 1907 hem de rang van generaal-majoor te verlenen.
Literatuur:
- KMA -personeel 1828-1928.
- NRC, 7 februari 1916.

Lenting, Mr. L.E.
Lambertus Eduard Lenting, 13 juni 1822 te Batavia geboren, overleed te
's-Gravenhage 20 november 1881. Hij promoveerde in 1849 in de rechten.
Daarna vestigde hij zich als advocaat in Arnhem en in 1851 als zodanig
te Zutphen. Hij was liberaal en werd in maart 1868 lid van de Tweede
Kamer, een functie die hij tot zijn overlijden vervulde.
Literatuur:
- NNBWIV, k. 902.
- Huizinga, p. 211.
- Van Ette, Onze volksvertegenwoordigers, p. 160.

Liagre, J.B.
Jean-Baptiste Liagre, 18 februari 1815 te Doornik geboren, overleed 13
februari 1891 te Eisene. Hij studeerde aan het atheneum van Doornik en
behoorde tot de eerste jaargang van de Koninklijke Militaire School te
Brussel (1834), en bleek daar de nummer een van zijn jaar. In juli 1836
werd hij luitenant bij de genie. In maart 1841 benoemde de astronoom
Quetelet, een van de vroegere docenten van Liagre op de KMS, zijn oudleerling tot zijn assistent. In 1846 volgde zijn benoeming tot inspecteur
van de studiën op de KMS en in 1850 werd hij docent in de topografie aldaar. In 1853 titulair lid van de afdeling natuurwetenschappen van de
Koninklijke Academie van Wetenschappen van België geworden, zag hij
zich in 1854 ontheven van zijn taken als docent aan de KMS. In 1859
werd hij examinator voor de wiskundige vakken aan de KMS. In 1861 benoemde de Koninklijke Academie hem tot voorzitter van de afdeling na-
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tuurwetenschappen. Zijn benoeming tot directeur der studiën aan de
KMS geschiedde in januari 1864. Het jaar daarop bezocht Liagre diverse
officiersopleidingen in Duitsland en bestudeerde de diverse opleidingssystemen die daar in die instellingen van kracht waren. Bij zijn terugkeer
verstrekte hij zijn superieuren een rapport onder de titel: Inlichtingen
over de polytechnische scholen te Stuttgart en Karlsruhe en de militaire
scholen van het koninkrijk Wurtemberg en de groothertogdommen Baden
en Hessen. In maart 1869 trof hij zijn chef Nerenburger stervende achter
diens bureau aan; de laatste depressief geworden door zijn naderend pensioen had zich met een revolver door het hoofd geschoten. Liagre als opvolger van Nerenburger streefde naar wetenschappelijke methoden bij
het onderwijs en verhoging van het onderwijspeil; hij verdedigde het universitaire niveau van de studies aan de KMS:
"die niet een beroepsopleiding moet worden die alleen maar onmiddellijk inzetbare officieren vormt, maar een school waar gestudeerd engedacht moet worden".

Hij bleef als directeur van de KMS in functie tot 1879; daarna vervulde
hij de functie van minister van Oorlog.
Literatuur:
- Biographie Nationale (dl. 32), Brussel 1964, pp. 442-454.

van Lilaar, Mr. F.G.R.H.
Franciscus Gerardus Reinierus Hubertus van Lilaar, 9 november 1823 te
Amersfoort geboren, overleed te 's-Gravenhage 23 april 1889. Hij studeerde rechten te Leiden en promoveerde aldaar in 1847 en was vanaf dat
jaar als advocaat in zijn geboortestad werkzaam. 4 Juni 1868 volgde zijn
benoeming tot minister van Justitie in het kabinet-Van Bosse-Fock. Bovendien werd hem de waarneming van het ministerie van rooms-katholieke eredienst opgedragen. Het kabinet-Van Bosse-Fock, door Thorbecke
geformeerd, telde twee rooms-katholieke ministers: Van Lilaar en Van
Mulken. De laatste beheerde de portefeuille van Oorlog. Een wetsvoorstel
van zijn hand om de doodstraf a f t e schaffen (1870) werd met steun van
de liberaal-katholieken (waartoe ook Van Lilaar behoorde) aangenomen.
In de Eerste Kamer kreeg dit wetsvoorstel een krappe meerderheid (20
tegen 18 stemmen). De rooms-katholieken hadden in dat college allen tegen het voorstel gestemd! Op Van Lilaars voorstel en dat van zijn college
Van Bosse, die tevens minister van Hervormde en andere erediensten
was, werden beide departementen - die van rooms-katholieke en die van
Hervormde en andere erediensten - bij KB van 29 oktober 1870 opgeheven. Een poging van de conservatief De Brauw om dit ongedaan te maken
door middel van een amendement op de begroting van Justitie, werd 22
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december 1870 met een krappe meerderheid van 37 tegen 36 stemmen
verworpen. Van Lilaar trad met het kabinet-Van Bosse-Fock op 4 januari
1871 af.
Literatuur:
- NNBW VIII, lik. 1047-1048.
- Van Ette, Onze Ministers, p. 93.

Lindo, Dr. M.P.
Mark Prager Lindo stamde uit een geslacht van Portugese Joden. Hij
werd 19 september 1819 te Londen geboren en overleed 9 maart 1878 te
's-Gravenhage. In 1827 verhuisden hij en zijn familie naar Boulogne sur
Мег (Frankrijk), waar hij een Engelse kostschool bezocht; in 1833 ver
huisde het gezin naar Düsseldorf waar hij de Realschule en het gymnasium bezocht. Toen hij negentien jaar oud was ( 1838) moest hij gaan werken. Hij kwam in Arnhem terecht waar hij privélessen verzorgde. In de
jaren 1840 en 1841 studeerde hij te Bonn, maar keerde terug naar Arnhem waar hij tot 1853 zou blijven wonen. In juli 1842 verwierf hij de Nederlandse nationaliteit en werd met ingang van 5 september 1842 docent
Engelse taal aan het stedelijk gymnasium van Arnhem. In 1844 trouwde
hij met een dochter van boekhandelaar en historicus I.A. Nijhoff. In 1839
was Lindo begonnen artikeltjes te schrijven over alledaagse gebeurtenissen. Hij promoveerde in 1853 te Utrecht, maar was al in 1851 begonnen
met het publiceren van artikelen voor de Arnhernsche Courant onder het
pseudoniem De Oude Heer Smits. Daarnaast vertaalde hij werken van
Engelse schrijvers o.a. Scott, Thackeray etc. In september 1853 werd hij
leraar der eerste klasse aan de KMA waar hij bevriend raakte met de
eerste luitenant der infanterie Lodewijk Mulder die aan die instelling
docent geschiedenis en Nederlandse taal was. In 1856 werd Lindo lector
der tweede klasse in de Engelse taal; in 1858 lector der eerste klasse en
in 1861 hoogleraar. Gedurende zijn KMA-periode die tot 1 augustus 1865
zou duren, bleef hij schrijven onder zijn pseudoniem. Van 1858 tot 1865
was hij bovendien redacteur van het Jaarboekje der Koninklijke Militaire
Akademie. In 1855 besloot Lindo een eigen tijdschrift op te richten dat in
1856 verscheen onder de titel: Nederlandsche Spectator, weekblad van
den Ouden Heer Smits. In 1860 fuseerde zijn tijdschrift met enkele andere tot de Nederlandsche Spectator. Per 1 augustus 1865 verkreeg Lindo
op zijn verzoek eervol ontslag en werd benoemd tot inspecteur van het lager onderwijs in de provincie Zuid-Holland. Zijn vriend en collega Lodewijk Mulder, die inmiddels de dienst had verlaten en evenals Lindo inspecteur van het lager onderwijs was geworden (1868-1873), gaf in 1877
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de Verzamelde Werken van Lindo uit in vijf delen, voorzien van een levensschets.
Literatuur:
- H.J. Wolf, Herinneringen aan "De Oude Heer Smits"; in: Hoe was het
ook weer? Verhalen over Breda, de Koninklijke Militaire Academie en
het kasteel van Breda, Breda 1985.
- NNBWIII,kk.
772-774.

List, F.C.
Frederik Carel List, 5 februari 1784 te Breda geboren, overleed 22 november 1868 te Wageningen. Hij werd in juni 1797 cadet bij de artillerie
en tweede luitenant bij dat wapen in februari 1802. In 1810 kwam hij in
Franse dienst. In Nederlandse dienst teruggekeerd, in juni 1814, werd hij
in november van dat jaar bevorderd tot majoor. In 1840 werd hij lid van
de Speciale Commissie van Inspectie over het Militair Onderwijs en tevens haar voorzitter. Die functie legde hij al spoedig neer omdat hij was
benoemd tot directeur-generaal van Oorlog, een functie die in juni 1843
werd omgedoopt in minister van Oorlog. In dat laatste jaar volgde zijn benoeming tot luitenant-generaal. Na zijn ontslag als minister van Oorlog
in maart 1848 ging hij met pensioen.
Literatuur:
- Bevaart, pp. 576-577.
- Van Ette, Onze Ministers, p. 93

van der Maesen de Sombreff, Jhr. mr. P.T.
Paul Theresia van der Maesen de Sombreff, 25 oktober 1827 te Maastricht geboren, overleed daar 14 november 1902. Hij studeerde rechten te
Leiden en promoveerde daar in juni 1850. In 1853 werd hij lid van de
Provinciale Staten van Limburg en drie jaar later van Gedeputeerde Staten van zijn provincie. In 1862 bood Thorbecke hem in zijn tweede ministerie de portefeuille van Buitenlandse Zaken aan. Bijna twee jaar heeft
hij die beheerd (maart 1862-januari 1864). Nadat zijn begroting 29 december 1863 was afgestemd, werd hij vier dagen later hij op zijn verzoek
eervol ontslagen. Een halfjaar daarna vaardigde Maastricht Van der
Maesen de Sombreff af naar de Tweede Kamer, waarin hij tot midden
september 1873 zitting had. Hij behoorde tot de katholiek-liberale fractie
in de Tweede Kamer.
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Literatuur:
- NNBW V, к. 335.
- Van Ette, Onze Ministers, p. 96.
- Van Ette, Onze Volksvertegenwoordigers, p. 161.

Le Marchant, J.G.
John Gaspard Le Marchant, in 1766 geboren, overleed te Salamanca 22
juli 1812. In 1793-1794 diende hij als luitenant in het Engelse leger. In
1797, hij was inmiddels luitenant-kolonel, begon Le Marchant met zijn
project: instructiescholen voor officieren. Hij startte te High Wycombe in
Buckinghamshire. Spoedig bleek dat die jonge officieren nauwelijks ele
mentaire kennis van het vak bezaten. Le Marchant ontvouwde daarop
een plan voor een nationale instelling. De instelling ging in 1799 officieus
van start. In januari 1801 voteerde het Britse parlement een bedrag van
30.000 pond ten behoeve van een royal military college bestaande uit
twee afdelingen: een seraior-afdeling te High Wycombe en een junior-afde
ling te Great Marlow. Beide afdelingen verhuisden spoedig daarna naar
Sandhurst. Daar was Le Marchant plaatsvervangend gouverneur. Le
Marchant bekleedde die post negen jaren en leidde in die periode ruim
tweehonderd officieren op. Hij werd vervolgens benoemd tot commandant
van een cavaleriebrigade en overleed aan zijn verwondingen opgelopen
bij de slag van Salamanca in juli 1812. Le Marchant schreef over militai
re onderwerpen en schreef ook een handleiding voor de cavalerieofficier
te velde, waarbij hij zich baseerde op de praktijk van de Pruisische en
Oostenrijkse legers. In politiek opzicht was Le Marchant een gematigd li
beraal.
Literatuur:
- Dictionary of National Biography (dl. XI), Londen 1909, pp. 902-904.

du Marchie van Voorthuysen, Mr. E.
Evert du Marchie van Voorthuysen, 18 mei 1824 geboren te Amsterdam,
overleed te Utrecht 23 februari 1894. Hij studeerde rechten in Utrecht en
promoveerde daar in 1848. Ook promoveerde hij in die stad in de lette
ren. In juli 1857 werd hij lid van de Eerste Kamer; dit bleef hij niet lang:
in april 1858 koos Utrecht hem tot lid van de Tweede Kamer, waar hij
zich bij de conservatieven aansloot. Langzaam helde hij over naar de li
beralen; vooral na 1871 toen de anti-revolutionairen onder leiding van
Abraham Kuyper machtiger werden. In 1873 werd hij vervangen door
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een anti-revolutionair. Van 1874 tot 1883 was hij weer lid van de Eerste
Kamer.
Literatuur:
- NNBWIX,\sk.

1232-1233.

Messchert van Vollenhoven, Mr. J.
J a n Messchert van Vollenhoven, 6 oktober 1812 geboren te Amsterdam,
overleed te Bloemendaal 8 juni 1881. Hij studeerde rechten in Leiden en
promoveerde in 1834. In datzelfde jaar werd hij advocaat in zijn geboortestad. September 1851 was hij raadslid in Amsterdam en onmiddellijk
daarop werd hij gekozen tot wethouder. Hij behoorde weliswaar tot de
anti-revolutionaire partij, maar was meer conservatief dan anti-revolutionair. In 1858 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Amsterdam,
een functie die hij tot het voorjaar van 1864 vervulde. In datzelfde jaar
(voorjaar 1864) was hij gekozen tot lid van de Eerste Kamer, hetgeen hij
tot september 1873 bleef. Daarna kwam hij in de Tweede Kamer. In 1877
verliet hij deze.
Literatuur:
- NNWBWIX,Kk..

1225-1226.

Meurs, van C.T.
Cornells Theodorus van Meurs, geboren 13 november 1799 te 's-Gravenhage, overleed aldaar op 29 januari 1894. Zijn carrière begon als cadetkanonnier; vanaf 1814 tot 1817 doorliep hij de artillerie- en genieschool
te Delft. Hij maakte carrière in het Nederlandse leger en zag zich bevorderd tot generaal-majoor in december 1857. Van januari 1858 tot september 1859 was hij minister van Oorlog. In 1861 verliet hij de militaire
dienst met pensioen. Van oktober 1863 tot en met januari 1860 was hij
lid, later voorzitter, van de in 1860 ingestelde Raad van toezicht op de
spoorwegdiensten. Van Meurs was vanaf de oprichting van het Koninklijke Instituut van Ingenieurs in 1847 lid van het bestuur. Die functie
bleef hij vervullen tot 1854.
Literatuur:
- NNBW VII, kk. 870-872.
- Bevaart, pp. 579-580.
- Van Ette, Onze Ministers, p. 23 en p. 97.
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Moens, Α.
Antony Moens, 15 april 1827 geboren te Hillegom, overleed 24 juni 1899
te Beverwijk. Hij studeerde theologie te Leiden en werd Hervormd predi
kant. In 1866 vaardigde Sneek hem af naar de Tweede Kamer waar hij
tot oktober 1880 zitting had. Hij was een vooraanstaand lid van de libera
le partij en behoorde tot de aanhangers van Van Kappeyne van de Cop
pello. Hij behartigde de belangen van het onderwijs en heeft veel gedaan
voor een betere opleiding van onderwijzers en voor de stichting van
kweekscholen. Ook werkte hij mee aan de herziening van de wet op het
lager onderwijs, die in 1878 tot stand kwam. In 1873 werd hij benoemd
tot inspecteur van het lager onderwijs als opvolger van dr. M. Salverda,
die in dat j a a r inspecteur van het middelbaar onderwijs werd. Moens
bleef die functie vervullen tot aan zijn pensionering in 1890.
Literatuur:
- NNBWII,bk..

930-931.

Mulder, L.
Lodewijk Mulder, 9 april 1822 in 's-Gravenhage geboren, overleed aldaar
op 15 mei 1907. In juli 1838 was hij aangesteld tot cadet bij het wapen
der infanterie. Aan de KMA vond hij voor zijn studie van de Nederlandse
taal en letterkunde steun in het onderwijs van dr. J. Wap, die daar dat
vak doceerde. 1 Juli 1842 werd hij tweede luitenant. Zijn eerste opstel
verscheen in de Militaire Spectator (1846) onder de titel Soldatenzang.
Hij ondertekende dit met Lodewijk. Vanaf oktober 1850 was Mulder aan
de KMA verbonden als leraar in de geschiedenis en de Nederlandse taal
en letterkunde. In 1854 sloot hij vriendschap met zijn nieuwe collega dr.
Mark Prager Lindo, die sedert september 1853 aan de KMA verbonden
was als leraar in de Engelse taal. In 1859 volgde Mulders plaatsing n a a r
het departement van Oorlog, waar hij in maart 1860 werd belast met het
uitgeven van het Journaal van Anthonis Duyck, advocaat-fiscaal van de
Raad van State (1592-1602) en ooggetuige van de meeste krijgsbedrijven
van Maurits in die tijd. Dit handschrift was van groot belang voor de
krijgsgeschiedenis van die tijd. Voor 1866 had hij drie delen gepubliceerd.
In 's-Gravenhage leerde hij de historicus Bakhuizen van den Brink en
Groen van Prinsterer kennen. In 1867 verkreeg kapitein Mulder na vijf
entwintig jaar officierschap zijn ontslag met de rang van majoor. In 1868
zag hij zich benoemd tot inspecteur van het lager onderwijs in Utrecht;
hij vervulde die functie tot 1872. Sedertdien leefde hij als ambteloos bur
ger; hij bracht zijn tijd vooral door met reizen en schilderen.
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Literatuur:
- NNBWIII,~kk.

885-886.

van Mulken, J.J.
Johannes Josephus van Mulken, 29 juni 1796 geboren te Kampen, overleed 21 oktober 1879 te 's-Gravenhage. Hij was in november 1813 vrijwilliger bij de infanterie van het Nederlandse leger in wording. In april 1815
streed hij als tweede luitenant mee in de Slag bij Waterloo en de daarop
volgende veldtocht naar Frankrijk. Tijdens de Belgische Opstand in 1830
diende Van Mulken bij het mobiele leger in de vesting Maastricht. Van
1836 tot 1842 was Van Mulken docent op de KMA. In deze functie schreef
hij enige handleidingen en instructieboeken over velddienst, tactiek en
krijgskunst. Hij vertaalde twee handboeken van de Pruisische majoor
Heinrich von Brandt: Taktiek der drie wapens, infanterie, kavallerie en
artillerie (1837) en De kleine oorlog in zijne verschillende
betrekkingen
(1838). Toen het eerste ministerie Thorbecke (1849-1853) in 1850 het zogeheten Comité van Defensie instelde, benoemde het Van Mulken als lid.
In datzelfde jaar werd hij commandant van het door hem op te richten Instructiebataljon in Kampen, dat als taak kreeg onderofficieren tot officier
op te leiden. Binnen ruim twee jaar had hij deze taak volbracht. In maart
1860 volgde zijn benoeming tot bevelhebber van de 4e Militaire Afdeeling, hetgeen verhuizing naar Haarlem met zich meebracht.
Naast zijn directe taak publiceerde hij in 1858 een Handleiding tot de
kennis der krijgskunst. Van Mulkens politieke carrière begon met zijn
weigering minister van Oorlog te worden in Thorbeckes tweede kabinet
(1862-1866), omdat hij bezwaar maakte tegen eventuele bezuinigingen op
defensie. Spoedig daarop stelde Van Mulken zich in Haarlem als katholiek en gematigd liberaal kandidaat voor de Tweede Kamer, waarin hij op
15 september 1862 zitting nam. Hij hield zich vooral bezig met militaire
zaken en verklaarde zich o.a. tegen een regeling van het militair onderwijs bij wet, omdat hij dat onnodig vond. Een kans op het ministerschap
in het kabinet-Van Zuylen van Nijevelt-Heemskerck Azn. (1866-1868)
ging verloren toen op Justitie reeds een katholiek, E.J.H. Borret, een portefeuille kreeg; twee katholieken vond men toch teveel van het goede. Bij
wijze van troostprijs verkreeg hij het lidmaatschap van de Raad van
State. Daar bestond behoefte aan een militair specialist, gezien de dreigende internationale situatie. Bij de formatie van het liberale kabinetVan Bosse-Fock (1868-1871) aanvaardde Van Mulken op verzoek van
Thorbecke op 4 juni 1868 het ministerschap van Oorlog. Zijn plaats in de
Raad van State kon worden vrijgehouden. Koning Willem III, die bij de
vorige kabinetsformatie bezwaren had tegen Van Mulken, maakte ditmaal geen bezwaar en vond hem zelfs een "knappe kop". Naast Van Mul-
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ken werd een tweede katholiek in het kabinet opgenomen: F.G.R.H. van
Lilaar, die de portefeuille van Justitie kreeg. Thorbecke had dit doorgezet
om te voorkomen dat de katholieken, onafhankelijk van de liberalen een
eigen fractie zouden vormen in de Tweede Kamer.
Van Mulken had zijn aandeel in de wetgevende arbeid van dat kabinet. Hij nam maatregelen ter modernisering van het vestingstelsel en de
bewapening van het leger, vernieuwde de indeling van de schutterijen en
de organisatie van de militie, opleiding, bij- en nascholing van officieren
en onderofficieren werden gereorganiseerd, er kwam een nieuwe stafschool (1868) te Breda en het KMA-onderwijs werd nu wettelijk geregeld.
Van Mulkens verdediging van het slechte verloop van de mobilisatie was
zwak en wekte irritatie. Zijn hoge leeftijd was in sommige ogen bovendien een bezwaar. Ook Thorbecke vond dat de kracht van de inmiddels
74-jarige minister verminderd was. Op 4 januari 1871 trad hij met het
kabinet af en droeg zijn portefeuille over aan P.G. Booms. Op voordracht
van Thorbecke werd Van Mulken per 10 februari 1871 weer lid van de
Raad van State en bleef daar zitting houden tot zijn overlijden.
Literatuur:
- G.A.M. Beekelaar, Mulken, Joannes Josephus van; in: Biografisch
Woordenboek van Nederland (hierna: BWN), deel 4, 's-Gravenhage
1994, pp. 345-348.
- Van Ette, Onze Ministers, p. 98.
- Van Ette, Onze Volksvertegenwoordigers, p. 163.
- Bevaart, passim.

v a n N a a m e n v a n E e n m e s , Mr. A.
Albertus van Naamen van Eemnes, 27 februari 1828 te Zwolle geboren,
overleed 7 maart 1902 te 's-Gravenhage. Hij studeerde rechten te Utrecht
en promoveerde in die stad in 1852. In 1857 werd hij schoolopziener.
Zwolle vaardigde hem in november 1866 af naar de Tweede Kamer, waar
hij onafgebroken zitting had tot september 1879. Vanaf mei 1880 tot zijn
dood had hij zitting in de Eerste Kamer, waarvan hij sedert 1889 voorzitter was. Van Naamen van Eemnes was gematigd liberaal.
Literatuur:
- NNBWII, k. 971.
- Van Ette, Onze Volksvertegenwoordigers,

p. 137 en p. 163.
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Nepveu, С. baron (sedert 27 juli 1849)
Charles Nepveu, 5 oktober 1791 te Zeist geboren, overleed 6 oktober 1871
te Amersfoort. Op 15-jarige leeftijd werd hij toegelaten tot de door koning
Lodewijk Napoleon in datzelfde jaar (1807) opgerichte Militaire School
van Honselersdijk. Binnen een halfjaar, in januari 1808, was hij daar
weg omdat hij als page naar het hof van de koning werd geroepen. In au
gustus 1809 bij de inval van de Engelsen in Zeeland werd hij benoemd tot
luitenant bij het 6e regiment infanterie. Toen in 1810 ons land werd inge
lijfd bij Frankrijk ging hij over in Franse dienst. Tijdens de veldtocht in
Rusland begin november 1812 werd Nepveu door de Russen gevangen ge
nomen en naar Siberië overgebracht. Eind augustus 1814 keerde hij naar
Nederland terug om in het voorjaar van 1815 in Nederlandse militaire
dienst te treden als kapitein-adjudant van de kwartiermeester-generaal
J.V. baron de Constant Rebeque en verwierf na de slag bij Waterloo de
Militaire Willemsorde wegens betoonde "vuur, ijver, koelbloedigheid en
moed". Hij bleef De Constant Rebeque assisteren en vocht met hem in
Brussel in september 1830. Voor zijn activiteiten in Brussel en later in
Antwerpen, in oktober van dat jaar, kreeg hij de bevordering tot de derde
klasse in de Militaire Willemsorde in maart 1831. Tijdens de Tiendaagse
veldtocht had Nepveu de leiding van het hoofdkwartier van het veldleger.
26 Augustus 1839 werd hij chef staf van de veldmaarschalk de prins van
Oranje en tevens belast met de leiding van het bureau van de generale
staf te 's-Gravenhage. De dag na de troonsbestijging van Willem II werd
Nepveu (8 oktober 1840) adjudant in buitengewone dienst van de koning
en met ingang van 1 januari 1841 generaal-majoor en chef van de generale staf. Inmiddels was zijn collega, generaal-majoor F.C. List 1 november 1840 directeur-generaal (minister) van Oorlog geworden. List en Nepveu vormden een slechte combinatie naar later zou blijken. In februari
1843 was sprake van Nepveu als minister van Buitenlandse Zaken. Uiteindelijk werd dit ambt door Willem II toevertrouwd aan de luitenant-generaal J.A.H, de la Sarraz (1787-1877), een vriend van de inmiddels
(1843) de titel van minister van Oorlog voerende F.C. List. Omdat List
zich teveel met de zaken van de generale staf zou bemoeien, kwam hij in
aanvaring met Nepveu. Daarop verzocht Nepveu om gezondheidsredenen
voorlopig voor een jaar op non-activiteit te worden gesteld. De koning bewilligde daarin en in april 1844 trok Nepveu zich terug op zijn buiten in
Amersfoort; hij werkte daar aan een aantal reglementen en militaire wetten. In 1848 stelde hij zich na vier jaar non-activiteit en ziekteverlof weer
ter beschikking van de koning, die hem naar Frederik Willem IV van
Pruisen zond om militaire samenwerking tussen België, Nederland en
Pruisen tegen Franse revolutionaire dreiging af te spreken. De maart-revolutie in Berlijn veroorzaakte echter Nepveu's spoedige terugkeer in Nederland. Daar had Willem II een grondwetcommissie van liberalen inge-
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zet zonder zijn ministers te raadplegen. Die traden daarop af onder wie
Nepveu's oude rivaal List, die tijdens Nepveu's ziekteverlof ook nog diens
functie van chef staf op zich had genomen. De nieuwe minister van Oorlog werd Nepveu, die op 25 maart 1848 aantrad. Zijn monarchale gevoelens werden echter hevig geschokt toen Willem II en de meeste ministers
bleken in te stemmen met het ontwerp van de grondwet van Thorbecke.
Een ontwerp dat in Nepveu's ogen ging in de richting van "een republiek,
zelfs eene democratie!" Omdat hij dat niet voor zijn rekening wilde nemen, trad hij samen met de voorzitter van de ministerraad G. Schimmelpenninck eind mei 1848 af. Nepveu zond nog een open brief aan de koning, waarin hij zijn conservatief-monarchale stellingname verwoordde.
De Provinciale Staten van Utrecht vaardigden hem in september 1848 af
naar de Dubbele Kamer ter beoordeling van de grondwetsherziening in
tweede lezing. Daar maakte hij nog eens duidelijk dat de grondwetswijziging de geest ademde "der democraten, der communisten ja!" Toch werd
die grondwet aangenomen. Nepveu trok daaruit de consequentie dat hij
nooit meer een politieke functie zou aanvaarden; slechts als officier wilde
hij koning en Nederland dienen om te redden wat er nog te redden viel.
In juli 1849 werd Nepveu in de adelstand verheven met de titel baron.
Sinds mei 1848 had Nepveu weer de leiding op zich genomen van de generale staf. Met ingang van 19 maart 1850 benoemde minister Spengler
hem officieel tot chef van de generale staf en de maand daarop tot voorzitter van het toen ingestelde Comité van defensie, waardoor Nepveu in
zijn persoon zowel de generale staf als het comité van defensie vertegenwoordigde. Bijna twintig jaar lang zou hij de toon aangeven in militair
Nederland. Geen minister van Oorlog was, aldus Bevaart, in die tijd tegen hem opgewassen. Hij was hun "goeroe". Nepveu had ten aanzien van
militaire zaken een nauwe band met Willem III. Hij leverde met veel ijver, in korte tijd, gedegen en gedetailleerde memories, rapporten en aanbevelingen, terwijl vele ministers van Oorlog een gebrek aan visie aan de
dag legden. Nepveu was, evenals Willem III, voor een uitgebreid vestingstelsel, een staand leger met een sterk beroepskader, terwijl de liberalen
meer dachten in de richting van volksbewapening, inkrimping van het
kader en een vereenvoudigd vestingstelsel. Nepveu bleek al met al de
voorman van het conservatief-monarchale militaire establishment. Een
poging van het kabinet-Thorbecke in 1851 Nepveu weg te promoveren
naar Indie als gouverneur-generaal mislukte. Wanneer een kabinet of
volksvertegenwoordiging aarzelde met Nepveu's ideeën in te stemmen,
dan bestookte hij hen met brochures of pamfletten. 8 September 1852
werd Nepveu bevorderd tot luitenant-generaal en binnen drie weken
daarna bovendien voorzitter van de Speciale Commissie van Inspectie
over het Militair Onderwijs. Ook op deze commissie drukte Nepveu - hoe
kan het ook anders - zijn stempel. Toen in 1866 de ordeverstoringen aan
de KMA veel perspubliciteit trokken, werd hij in een van die organen
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aangewezen als "de hoofdschuldige". Enige maanden later, in maart
1867, werd de Speciale Commissie van Inspectie over het Militair Onderwijs die in 1840 was ingesteld onder voorzitterschap van F.C. List, de
vroegere rivaal van Nepveu, opgeheven. In december van dat jaar (1867)
werd Nepveu - inmiddels 76 jaar - vereerd met het ministerschap van
Staat en met ingang van 1 januari 1868 met pensioen gestuurd. Een poging van de koning in maart 1870 om Nepveu te benoemen tot kanselier
van de Nederlandse Orden mislukte, omdat het liberale ministerie Van
Bosse-Fock dit resoluut afwees, aangezien dit ministerie beducht was
voor 's konings gulle hand van decoreren. Het jaar daarop overleed Nepveu één dag na zijn tachtigste verjaardag.
Literatuur:
- G.A.M. Beekelaar, Ch. Nepveu (concept artikel voor het
Woordenboek van Nederland), gedateerd 8 maart 1995.
- Bevaart, passim.
- Van Ette, Onze Ministers, p. 99.

Biografisch

Nerenburger, G.
Guillaume-Adolphe Nerenburger, 23 april 1804 te Amsterdam uit Franse
ouders geboren en in 1846 tot Belg genaturaliseerd, overleed 19 maart
1869 te Brussel. Na zijn opleiding aan het koninklijk atheneum in Brussel kreeg hij in 1822 toelating tot de Franse militaire academie voor infanterie- en cavalerieofficieren Saint-Cyr. Bij zijn benoeming tot tweede
luitenant in 1824 verliet hij deze instelling en volgde de applicatieschool
voor het korps van de generale staf tot januari 1827. Aangezien hij echter
naar een klein provinciestadje in het zuiden van Frankrijk was gestuurd,
was dat voor hem aanleiding ontslag te vragen, hetgeen hij in april van
dat jaar (1827) verkreeg. Teruggekeerd in Brussel gaf hij wiskundelessen
en sloot vriendschap met A. Quetelet, zijn vroegere leraar. Onder diens
auspiciën publiceerde hij zijn eerste werken op wis- en natuurkundig gebied. Tijdens de Belgische opstand nam hij deel aan de krijgsverrichtingen aan de zijde van de opstandelingen. In juni 1835 benoemde men hem
tot leraar in de beschrijvende meetkunde aan de Koninklijke Militaire
School te Brussel, die 1 juli 1834 van start was gegaan. Zijn bevordering
tot majoor kwam in 1837; die tot luitenant-kolonel in 1843. In 1843 kreeg
hij een functie op het ministerie van Oorlog, waar hij tot juli 1863 werkzaam was. In dat laatste jaar volgde hij de generaal Chapelié, directeur
en stichter van het KMS te Brussel, op. In maart 1869 vlak voor zijn pensionering overleed hij door zijn eigen toedoen (zie hiervoor bij Liagre).
Nerenburger was in 1847 correspondent van de Belgische Koninklijke

406

Biogrammen
Academie van Wetenschappen geworden; in 1849 gewoon lid, terwijl hij
in 1855 en 1865 het voorzitterschap van die academie bekleedde.
Literatuur:
- E. Hennequin, Nerenburger (Guillaume-Adolphe); in: Biographie
tionale (deel 15), Brussel 1899, kk. 594-602.

Na-

Nierstrasz, J X .
Johannes Leonardus Nierstrasz, 20 april 1824 te Gorinchem geboren,
overleed te 's-Gravenhage 19 december 1878. In oktober 1840 werd hij
adelborst aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik. In
1848 werd hij bevorderd tot luitenant ter zee tweede klasse (kapitein) en
instructeur-officier. Zijn Indische periode begon in 1860. Hierin legde hij
de contacten, die hem tijdens zijn Kamerlidmaatschap van allerlei informatie voorzagen. Eind 1863 keerde hij naar Nederland terug en werd in
1865 lid van de Commissies ter Examinering van Adelborsten en Zeeofficieren, een functie die hij tot zijn ontslag uit de dienst in 1874 zou vervullen. In januari 1868 volgde bevordering tot kapitein-luitenant ter zee (luitenant-kolonel), waarna hij 25 februari van dat jaar door Delft naar de
Tweede Kamer werd afgevaardigd. Voor dat district bleef hij tot september 1877 zitting nemen in de Kamer, totdat hij zich in laatstgenoemd
jaar om gezondheidsredenen niet meer herkiesbaar stelde. Sagittarius in
zijn Parlementaire Portretten ( 1869) had Nierstrasz over het hoofd gezien,
maar kwam daarop terug. Deze auteur achter wiens pseudoniem W.J.A.
Jonckbloet schuil ging, had geen goed woord over voor Nierstrasz en vond
hem een "pruttelaar uit de longroom die het verdiende niet herkozen te
worden".
Literatuur:
- F. Overdijk, J.L. Nierstrasz (Werkstuk van een tweedejaars student
(onuitgegeven), in het bezit van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
(Parlementaire geschiedenis) van de Rijksuniversiteit Leiden.)
- Sagittarius, Parlementaire Portretten (supplement). Een vergeten
grootheid en slotwoord, Amsterdam 1869, pp. 5-12.
- Van Ette, Onze Volksvertegenwoordigers, p. 163.

Olivier, Mr. W.C J).
Willem Christiaan Daniël Olivier, 24 maart 1820 in 's-Gravenhage geboren, overleed daar 21 mei 1885. In 1839 ging hij rechten studeren in Leiden en promoveerde in die stad op 29 juni 1847 summa cum lauda op een
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proefschrift - in het Nederlands geschreven op advies van zijn promotor
J.P. Thorbecke - Proeve over de beperkingen van den eigendom door het
politie-regt (administratief recht). Reeds als student publiceerde hij in de
door zijn broer Nicolaas geredigeerde Arhemsche Courant - in die jaren
het belangrijkste liberale oppositieblad en de spreekbuis van Thorbecke vanaf 1845 satirische stukken, waarbij vooral minister F.A. van Hall het
moest ontgelden. Nadat zijn broer Nicolaas medeëigenaar van de Arnhemsche Courant was geworden, vestigde Olivier zich als advocaat in
Arnhem en nam de dagelijkse leiding van de krant op zich. Na de val van
Thorbecke in 1853 beëindigde Olivier voorlopig zijn journalistieke loopbaan. In 1860 begon zijn tweede loopbaan bij de Arnhemsche Courant die
in de periode 1860-1870 een nieuwe bloeiperiode meemaakte. Hij schreef
vanuit Leiden de hoofdartikelen en commentaren, terwijl D.A. Thieme en
vanaf 1864 ook G. Keiler de dagelijkse leiding hadden. Hij bestreed in
geestige en voortreffelijke artikelen de "behoudsmannen" als Van Hall en
J. Heemskerck Azn. en kapittelde de jongere liberalen als I.D. Fransen
van de Putte, J. Kappeyne van de Coppello en S. van Houten, want Olivier en met hem de Arnhemsche Courant bleven verstokt Thorbeckiaans.
Olivier raakte na de dood van zijn broer Nicolaas in 1869 op intiemere
voet met Thorbecke, die hij in 1872 herdacht in een met veel liefde geschreven boekje Herinneringen aan Mr. J.R. Thorbecke.
Literatuur:
- J.H. van Santen, OLIVIER, Willem Christiaan Daniël; in: Biografisch
Woordenboek van Nederland (deel 4), pp. 368-370.

van Overstraten, J.P.C.
Jacobus Pieter Carel van Overstraten, 27 oktober 1801 te Bergen op
Zoom geboren, overleed daar 23 januari 1877. Op vijftienjarige leeftijd begon Van Overstraten zijn militaire carrière aan de Artillerie- en Genieschool te Delft. September 1820 werd hij tweede luitenant bij de veldartillerie. Hij nam deel aan de krijgsverrichtingen van 1830 en 1831 in België, waarbij zijn betoonde dapperheid hem de Militaire Willemsorde opleverde. In 1836 werd hij docent artillerie en wiskunde aan de weer in Breda teruggekeerde KMA onder leiding van Seelig en Delprat. Hij bleef die
functie tot 1852 - het jaar waarin laatstgenoemden van de academie vertrokken - vervullen. In die periode (1836-1852) schreef hij enige studieboeken op het gebied van artillerie en de mechanica. In 1852 zag de legerleiding kans hem over te halen bij de KMA te blijven. In de periode
1852-1867 werkte hij daar eerst als tweede man ("Kommandant"); later
vanaf 1861 als gouverneur. In 1864 werd hij Staatsraad in buitengewone
dienst. Februari 1866 kreeg hij de rang van luitenant-generaal. Na de on-
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geregeldheden van herfst 1866 en de zelfmoord van de cadet Mestingh in
december van dat jaar stak een storm van protest in het land op tegen de
KMA en zijn leiding. Van Overstraten hierdoor (terecht) gekrenkt, legde
zijn functie 14 januari 1867 neer. Knoop, in zijn levensschets van Van
Overstraten, weet de minder goede gang van zaken op de KMA aan het
ingrijpen van de minister van Oorlog en aan de (voorzitter van de) Speciale Commissie van Inspectie Nepveu "wier onberaden inmenging in het
bestuur" van de KMA veel kwaad had berokkend. Seelig zou dat ingrijpen nooit hebben toegestaan. Ook de pers kreeg van Knoop een veeg uit
de pan; deze zou zich schuldig hebben gemaakt "aan schromelijke overdrijving" en "hartstochtelijke partijdigheid". Naar die pers werd "veel te
gedwee" geluisterd door het Nederlandse publiek èn door de regering.
Van Overstraten keerde, nadat zijn zoon in 1869 tot officier was bevorderd, terug naar Bergen op Zoom.
Literatuur:
- W.J. Knoop, De luitenant-generaal J.P.C, van Overstraten; in: De
Nieuwe Militaire Spectator, krijgs-, geschied- en letterkundig tijdschrift
(XXXII-jaargang), Nijmegen 1878, pp. 117-129. (Het artikel is gedagtekend: 6 februari 1878.)

van P e s c h , C L .
C L . van Pesch, geboren in 1841, overleed 19 september 1898 te Utrecht.
Hij werd na zijn KMA-opleiding (1856-1860) tweede luitenant. In september 1873 volgde zijn benoeming tot leraar in de artillerie en vijfjaar later, in 1878, tot hoofd van dat onderwijs (tot juli 1887). In februari 1894
keerde hij naar de KMA terug als gouverneur van die instelling. In juli
1898 werd hij op non-activiteit gesteld.
Literatuur:
- Cadettenalmanak

van 1899.

Philipse, Mr. «LA.
Johan Antoni Philipse, 19 maart 1800 te Middelburg geboren, overleed te
's-Gravenhage 10 mei 1884. Hij promoveerde in de rechten te Leiden in
1822; vestigde zich in 's-Gravenhage als advocaat. In 1849 werd hij lid
van de Eerste Kamer voor Zuid-Holland en bleef dat tot september 1871.
Vanaf het zittingsjaar 1852-1853 was hij voorzitter van de Kamer. Philipse was de conservatieve richting toegedaan; dat bleek o.a. toen hij tegen de afschaffing van de doodstraf stemde.
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Literatuur:
- ЛО В
Ш . к к . 1253-1254.
- Van Ette, Onze Volksvertegenwoordigers, p. 138.

van R e c h t e r e n van Appeltern, Mr. J.H. graaf (sinds 1822)
Jacob Hendrik van Appeltern, 27 november 1787 te Appeltern geboren,
overleed 9 juli 1845 te Zwollerkerspel. Hij studeerde aan een buitenland
se universiteit rechten en verkreeg aldaar zijn doctorstitel. In december
1830 benoemde de koning hem tot gouverneur van Overijssel. In februari
1840 werd hij door de Staten van Overijssel naar de Tweede Kamer afge
vaardigd. Daar sloot hij zich aan bij de liberalen. Van Rechteren was een
van de zgn. Negen mannen, die 10 december 1844 onder aanvoering van
Thorbecke een voorstel tot grondwetsherziening indienden.
Literatuur:
- iW/BW/X.kk. 844-847.

van Reenen, Jhr. mr. G.C.J.
Jhr. Gerlach Cornells Johannes van Reenen, 13 september 1818 te Am
sterdam geboren, overleed 31 mei 1893 te 's-Gravenhage. Hij promoveer
de in 1840 te Leiden in de rechten en vestigde zich als advocaat te Am
sterdam. Van 1850 tot 1853 was hij burgemeester van die stad. In april
1853 werd hij minister van Binnenlandse zaken in het kabinet-Van Hall,
een functie die hij tot juli 1856 vervulde. In 1858 werd hij door Amster
dam n a a r de Tweede Kamer afgevaardigd, waar hij tot september 1869
voor de eerste keer zitting had. Hij werd daar dertien maal tot voorzitter
gekozen. In september 1869 nam hij ontslag als lid, maar werd in febru
ari 1870 opnieuw door Amsterdam afgevaardigd, waar hij ditmaal tot
september 1875 bleef. Vanaf 1876 was hij vice-voorzitter van de Raad van
State.
Literatuur:
- NNBWII,kk.

1176-1177.

de Roo van Alderwerelt, J.K.H.
Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt, 6 augustus 1832 te Harder
wijk geboren, overleed te 's-Gravenhage 29 december 1878. Zijn militaire
loopbaan begon 2 september 1847 als cadet der infanterie aan de KMA.
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In 1855 werd hij gedetacheerd bij het departement van Oorlog, dat toen
onder leiding stond van de conservatieve generaal baron H.F.C. Forstner
van Dambenoy (juli 1852-november 1857). In 1864 vond zijn bevordering
tot kapitein plaats, maar hij werd - bij wijze van straf wegens zijn kriti
sche houding - overgeplaatst n a a r Delfzijl. Een j a a r later zien we hem in
die rang in Leeuwarden. Door die stad werd hij in november 1866 n a a r
de Tweede Kamer afgevaardigd. Hij zou tot zijn dood (in december 1878)
voor dat district afgevaardigde zijn. In de periode dat hij lid was van de
Tweede Kamer leerde men hem kennen als een fel bestrijder van verou
derde opvattingen over de Nederlandse defensie; hij had o.a. scherpe kri
tiek op het toen vigerende vestingstelsel. Samen met zijn vriend, de oudofficier en liberaal T.J. Stieltjes, die evenals hij in november 1866 lid van
de Tweede Kamer was geworden, bestreed hij de opeenvolgende minis
ters van Oorlog die door zijn "degelijke, scherpe en rusteloze oppositie"
vaak tot aftreden werden gedwongen. Als een van de drie "opinion-lead
ers" op het gebied van defensie - de andere twee waren W.J. Knoop en
T.J. Stieltjes - was hij, tot de liberale partij behorend, gehaat bij de ko
ning. Zijn vrienden, die allen tot de liberale partij behoorden, zagen in
hem de radicale hervormer, de redder van het verouderde defensiesys
teem; zijn vijanden, die met tegenzin de jeugdige, bekwame bestrijder
van alles wat hem verkeerd voorkwam, zagen zegevieren, konden allen
gerangschikt worden bij de conservatieve partij. Die vijanden zagen in
hem een portefeuille-najager en een man die de Nederlandse defensie ra
dicaal ten gronde zou richten. In 1874 werd De Roo majoor, maar verliet
de militaire dienst in november 1877 toen hij, na al jaren als zodanig te
zijn genoemd, eindelijk minister van Oorlog werd. Hij bleef zijn minister
schap combineren met het lidmaatschap van de Tweede Kamer, m a a r
heeft in dat ambt niet veel tot stand kunnen brengen, omdat spoedig na
zijn aantreden als minister een ziekte in zijn gezicht hem fataal werd. De
Roo van Alderwerelt publiceerde zeer veel over defensie in militaire tijd
schriften, maar ook in De Gids en Tijdspiegel.
Literatuur:
• NNBW VI, Ък. 28-29.
- Bevaart, passim.
- Klinkert, passim.
- De Nieuwe Militaire Spectator, 1877, pp. 673-677.
- De Nieuwe Spectator, 1879, pp. 87-91.
- Van Ette, Onze Ministers, p. 107.
- Van Ette, Onze Volksvertegenwoordigers, P. 166.
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Roorda v a n Eysinga, P.P.
Philippus Pieter Roorda van Eysinga, 1 december 1796 geboren te Kuinre, overleed 14 oktober 1856 te Utrecht. Als jong officier streed hij in
1815 te Waterloo tegen de Fransen, kwam daarna in garnizoen te Grave.
In 1819 vertrok hij naar Oost-Indië waar hij een studie Maleis begon. In
1820 nam hij ontslag als officier en studeerde tot 1822 inlandse talen te
Batavia. Naast Maleis studeerde hij Perzisch, Arabisch en Hindoestaans.
In 1822 trad hij in burgerlijke overheidsdienst. Zijn
Nederduitsch-Maleisch en Maleisch-Nederduitsch
Woordenboek (2 delen) dateren van
1824-1825. Het was een regeringsopdracht. In 1830 vertrok hij om gezondheidsredenen n a a r Nederland en schreef daar in 1835 Neerlands
roem in Oost-Indië. In 1836 zag Roorda van Eysinga zich benoemd tot docent aan de KMA. Hier schreef hij Aardrijksbeschrijving van NederlandsIndië (1838) en Maleische Spraakkunst (1839). Ook maakte hij een begin
met zijn Handboek der land- en volkenkunde van Nederlandsch Indie
(1850). In 1843 vertrok hij opnieuw als ambtenaar naar Indie en kreeg aldaar de opdracht voor een nieuw Maleis-Nederlands woordenboek (niet
uitgegeven). In 1848 in Nederland teruggekeerd, schreef hij nog een Algemeen Nederduitsch-Maleisch
Woordenboek in de Hof-, Volks- en Lage
Taal (1855).
Literatuur:
- NNBWVIII,L·

834.

Rooseboom, W.
Willem Rooseboom, 9 maart 1843 te Amsterdam geboren, overleed 6
maart 1920 te 's-Gravenhage. Veertien jaar oud kwam hij op de KMA als
cadet bij de genie. In 1861 volgde zijn benoeming tot tweede luitenant.
Nadat hij in 1872 was bevorderd tot kapitein en hij van wetenschappelijke aanleg en intellectuele hoedanigheden had blijk gegeven, werd hij in
1874 overgeplaatst naar de generale staf en belast met het geven van onderwijs aan de krijgsschool te 's-Gravenhage. In die periode was hij ook
enige jaren redacteur van het in 1881 opgerichte Militair Blad, en verleende hij medewerking aan tijdschriften zoals De Militaire Spectator, De
Gids en Vragen des Tijds. In 1884 werd hij op non-activiteit gesteld, nadat hij door de liberale kiezers van Arnhem in de Tweede Kamer was gekozen; hij bleef hiervan deel uitmaken tot 1891 toen hij directeur van de
Hogere Krijgsschool werd. In 1894 werd hij kolonel en sous-chef van de
generale staf. Bij zijn ontslag uit militaire dienst in 1899 volgde zijn bevordering tot luitenant-generaal. Zijn ontslag hing samen met zijn benoeming tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Hij was de eerste
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gouverneur-generaal met een militaire achtergrond sinds bijna zestig
jaar. De vorige was D.J. de Eerens die in 1840 overleed. Op 1 oktober
1904 gaf hij zijn ambt over aan een andere militair: J.B. van Heutz, de
pacificator van Atjeh.
Literatuur:
- С Faseur, ROOSENBOOM, Willem; in: Biografisch Woordenboek van
Nederland (dl. 1), 's-Gravenhage 1979, pp. 500-501.
- Van Ette, Onze Vertegenwoordigers, p. 166.

van Rijneveld, Dr. J.C.
Jacob Cornells van Rijneveld, 27 maart 1799 te Enkhuizen geboren, over
leed 29 november 1851 te Nijmegen. Hij begon zijn militaire carrière aan
de Delftse Artillerie- en Genieschool waar zijn intelligentie en studiezin
al spoedig opvielen. In december 1819 werd hij tweede luitenant bij de
rijdende artillerie. In 1827 zond het departement van Oorlog hem naar
Leuven, waar hij aan de universiteit van die stad in 1829 een doctorstitel
verwierf op grond van zijn dissertatie: Over eenige bijzonderheden betreffende de werktuigelijke kracht van den stoom. Na het uitbreken van de
Belgische opstand was hij adjudant van de kolonel der artillerie Frederik
Carel List, de latere minister van Oorlog (1840-1848). In 1836 bij de heropening van de KMA werd hij aldaar docent in de artilleriewetenschappen tot 1842. In 1847 werd hij bestemd voor de functie van chef van het
wapen der artillerie in Nederlands-Indië en vertrok in april 1848 naar
dat gebiedsdeel. Daar had hij geen gelukkige hand bij zijn optreden. Moe
en teleurgesteld keerde hij in 1851 terug en overleed korte tijd daarna.
Zijn betekenis ligt vooral in zijn activiteiten voor de Militaire Spectator,
die hij in 1832 had opgericht. Onder barre en primitieve omstandigheden
op het Brabantse platteland gedurende de winter na de Tiendaagse veldtocht moest het tijdschrift worden geredigeerd. Samen met zijn vriend en
mederedacteur, de eerste luitenant der genie Frederik Petrus Gisius
Nanning (1798-1832), volbracht hij die taak. Laatstgenoemde overleed
echter zeven maanden na het verschijnen van het eerste nummer van het
tijdschrift dat aanvankelijk slechts 350 abonnees telde. Met veel volharding nam hij het redacteurschap zestien jaar lang waar, totdat hij naar
Indie moest vertrekken. Zijn functie werd overgenomen door de tweede
luitenant A.W.P. Weitzel, die in 1875 minister van Oorlog zou worden.
Ook als redacteur van de Militaire Spectator moest Van Rijneveld zich
verdedigen tegen kritiek: hij zou te lauw en te gouvernementeel zijn; hij
had inderdaad om zijn tijdschrift in stand te kunnen houden subsidie
verzocht van het departement van Oorlog en het ook gekregen. Ook zou
Van Rijneveld zijn lezers te laag hebben ingeschat en te autoritair zijn
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geweest. Zijn biograaf in het NNBW Koolemans Beijnen citeerde zijn op
volger A.W.P. Weitzel die bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van
het tijdschrift opmerkte dat Van Rijneveld "bezadigd, ja omzichtig in den
aanvang" was en dat ook bleef.
Literatuur:
- NNBW V, kk. 636-639.

Saaymans Vader, Mr. P.H.
Pieter Hendrik Saaymans Vader, 17 juli 1799 te Zierikzee geboren, over
leed 18 maart 1891 te Kapelle Bieselinge. Hij promoveerde juni 1824 in
de rechten aan de hogeschool van Leiden; werd 15 mei 1857 lid van de ar
rondissementsrechtbank te Goes en voor dat district tot lid van de Twee
de Kamer gekozen in november 1866. Hij bleef dat tot 1879, toen hij zich
niet meer herkiesbaar stelde. Saaymans Vader behoorde tot de geestver
wanten van Groen van Prinsterer met wie hij reeds in Leiden bevriend
was.
Literatuur:
- NNBW III, lik. 1264-1265.
- Van Ette, Onze Volksvertegenwoordigers, p. 167.

Salverda, Dr. M.
Matthijs Salverda, 7 februari 1840 geboren te Appingedam, overleed 11
juni 1886 te 's-Gravenhage. Hij studeerde in Utrecht en Leiden wis- en
natuurkunde. In de laatste stad promoveerde hij in 1863. In 1864 werd
hij benoemd tot leraar aan een voorbereidende cursus van de Polytechni
sche School te Delft. Deze cursus was in het leven geroepen, omdat de pas
opgerichte HBS-en toen (1864) nog geen leerlingen leverden voor deze
school. In 1866 zag Salverda zich benoemd tot hoogleraar in de plant- en
dierkunde aan de hogeschool te Groningen. Hij vervulde die functie tot
1872. Van 1872 tot 1873 was hij inspecteur van het lager onderwijs in de
provincie Utrecht. Daarna, vanaf 1873 tot zijn overlijden, vervulde hij de
functie van inspecteur van het middelbaar onderwijs in de provincies
Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel, Limburg en Zeeland. In
1869 was hij mede-oprichter van het tijdschrift voor opvoeding en onder
wijs De Schoolbode, waarvan hij een viertal jaren redacteur bleef.
Literatuur:
- NNBW II, Ък. 1260-1261.
414

Biogrammen
von Scharnhorst, G.J.D.
Gerhard Johann David von Scharnhorst, 12 november 1755 te Bordenau
(Hannover) geboren, overleed te Praag 28 juni 1813. Hij was van boerenafkomst. In 1778 begon zijn militaire carrière in het Hannoverse leger. In
1801 ging hij over in Pruisische dienst. Na de vrede van Tilsit (1807) benoemde de koning de inmiddels tot generaal-majoor bevorderde Von
Scharnhorst tot voorzitter van de commissie die taak kreeg het Pruisische leger te reorganiseren. In die kwaliteit was hij de eerstverantwoordelijke voor het uitvoeren van de Pruisische legerhervorming. Zijn belangrijkste medewerkers waren o.a. A.W.A. von Gneisenau, H. Boyen en
C. von Clausewitz. Hoofdpunten van die hervorming waren o.a. het openstellen van het officierskorps voor niet-adellijken en bevordering n a a r
prestatie. Van de gedachte uitgaand dat alle inwoners van de staat de geboren verdedigers daarvan waren, propageerde hij de oprichting van een
"volksleger" op basis van algemene dienstplicht. Vanaf einde 1808 was
Von Scharnhorst directeur van het nieuw opgerichte departement van
Oorlog. In juni 1810 moest hij aftreden omdat Napoleon de Pruisische legermaatregelen gevaarlijk achtte. Achter de schermen behield hij zijn invloed. In februari 1813 werkte hij mee aan het totstandkomen van het
verbond met Rusland (te Kalisch). In de toen volgende bevrijdingsoorlog
raakte hij fataal gewond bij de slacht van Grossgörschen, begin mei 1813,
waaraan hij als chef van de staf van Blücher deelnam.
Literatuur:
- Brockhaus, dl. 19, p. 290.
- Grote Winkler Prins, zevende druk, deel 17, Amsterdam/Brussel 1973,
p. 74.

Scheltus, I.
Isaac Scheltus, 4 april 1798 te Oudshoorn geboren, overleed te Alkmaar
31 maart 1879. 20 Mei 1813 trad hij in Franse dienst. Nadat hij in Nederland was teruggekeerd, werd hij 24 april 1815 tweede luitenant bij de infanterie en nam deel aan de veldtocht naar Frankrijk. De Belgische Opstand maakte hij mee als verdediger van de citadel van Luik. In 1831
volgde zijn bevordering tot kapitein. In 1857 volgde zijn benoeming tot
gouverneur van de KMA en zijn bevordering tot generaal-majoor. In 1861
werd hij gepensioneerd met de rang van luitenant-generaal.
Literatuur:
- NNBWIII,\sk.

1131-1132.
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Schimmelpenninck van der Oye van de Poll, W.A. baron
Willem Anne baron Schimmelpenninck van der Oye van de Poll, geboren
6 januari 1800 te Doesburg, overleed 12 december 1872 te Voorburg. In
1814 werd hij cadet van de Artillerie- en Genieschool te Delft. 22 juni
1817 volgde zijn benoeming tot tweede luitenant. Hij verzocht al spoedig
ontslag uit de militaire dienst, hetgeen in oktober 1822 geschiedde. Nadat hij in juni 1826 was gekozen tot lid van de Provinciale Staten van
Gelderland, kozen zijn medeleden hem in 1831 in de Tweede Kamer. Tijdens de Tiendaagse Veldtocht vocht hij mee als kapitein van de schutterij. In de Tweede Kamer toonde hij zich een verlicht staatsman; hij was
tegenstander van het "volhardingsstelsel" bij de afscheiding van de zuidelijke Nederlanden en van het stelsel van geheimhouding der financiën.
Een voorstel tot grondwetsherziening van hem en andere leden van de
Tweede Kamer dat verder ging dan het regeringsvoorstel, kwam in januari 1840 in de Kamer, maar door de oppositie van de toen nog zeer machtige conservatieve partij werd het voorstel niet in behandeling genomen.
In mei 1841 werd Schimmelpenninck van der Oye minister van Binnenlandse Zaken; een functie die hij tot midden februari 1846 vervulde. Tijdens zijn ministerschap diende hij herhaaldelijk wetsontwerpen in die
samenstelling van de Provinciale Staten en het stem- en kiesrecht in de
steden en op het platteland moesten regelen. Die ontwerpen ademden
een liberale geest. Omdat zijn medeleden in het kabinet evenals de koning weer meer naar de conservatieven overhelden, nam hij - mede uit
gezondheidsredenen - ontslag als minister in februari 1846, waarbij hij
tegelijk tot lid van de Eerste Kamer en minister van Staat werd benoemd. In september 1847 volgde zijn benoeming tot gouverneur van Gelderland (de naam van dit ambt werd 13 juli 1850 veranderd in die van
commissaris des konings). In Gelderland was men van mening dat Schimmelpenninck zijn functie zeer goed vervulde en men was dan ook zeer
verbaasd dat hij met ingang van 1 januari 1853 eervol ontslag kreeg. Dit
ontslag schreef men o.a. toe aan Thorbecke die dit ontslag geprovoceerd
had, ondanks het feit dat Schimmelpenninck vroeger zeer bevriend met
hem was geweest. Vanaf die tijd was Schimmelpenninck overtuigd conservatief; Schimmelpenninck was niet zozeer conservatief geworden,
maar de conservatieve partij van die tijd was een ander dan die van de
jaren veertig. Bovendien was "conservatief' of "liberaal" meer een kwestie
van persoonlijke voorkeur, dan van een beginsel. In mei 1853, na de
Aprilbeweging, werd hij weer lid van de Tweede Kamer; hij verbleef daar
tot april 1860. In april 1858 was hij enige maanden voorzitter van de
Tweede Kamer; op zijn eigen verzoek werd voor die functie in september
1858 een medelid gekozen, namelijk mr. Van Reenen. In maart 1860
werd Schimmelpenninck lid van de Eerste Kamer. Hij bleef dit tot zijn
overlijden in december 1872.
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Literatuur:
- NNBWIX,\ÙL.

984-986.

- Van Ette, Onze Ministers, p. 110.
- Van Ette, Onze Volksvertegenwoordigers,

p. 140 en p. 168.

Schönstedt, A.C.A.
Aegidius Clemens August Schönstedt, 18 april 1812 te Munster (Westfalen) geboren, overleed te 's-Gravenhage 16 februari 1881. Hij startte zijn
carrière als volontair bij de infanterie op 1 juli 1825 en werd in augustus
1829 tweede luitenant. In november 1857 volgde zijn benoeming tot directeur van de normaal-schietschool; deze functie vervulde hij tot 1 november 1860. 24 december 1866 kwam hij naar de KMA naar aanleiding
van de ongeregeldheden in november en december 1866. Hij verving vanaf dat tijdstip de kommandant van de academie, de kolonel O.H. Kuyck,
die wegens de bovengenoemde ongeregeldheden op non-activiteit was geplaatst. Enige maanden later volgde zijn benoeming tot gouverneur van
de KMA (4 maart 1867). Die functie vervulde hij betrekkelijk kort. Al in
maart 1868 verliet hij min of meer teleurgesteld de academie, omdat ook
hij te maken kreeg met animositeiten die hij zelf door ontactisch optreden
had veroorzaakt. Zijn volgende functie was die van commandant van het
7e regimentinfanterie. Hierna verliep zijn carrière vlot: generaal-majoor
in 1872; chef van de generale staf van mei 1873 tot november 1877, waarna pensionering volgde onder toekenning van de titulaire rang van luitenant-generaal.
Literatuur:
- 1814-11 maart-1964. Honderdvijftig jaar Generale Staf, 's-Gravenhage
1964, p. 59.

Schröder, J.F.L.
Johannes Frederik Lodewijk Schröder, 30 oktober 1774 te Dornberg
(Westfalen) geboren, overleed 20 maart 1845. In 1803 werd hij directeur
van de studiën op een fregat te Hellevoetsluis, waarbij hij de titel kapitein ter zee ontving. Van dit fregat maakte men in 1806 een opleidingsinstituut voor zeecadetten dat aanvankelijk in Feyenoord (1806) later
(1809) in Enkhuizen lag. Na de opheffing van dat instituut - bij de inlijving bij Frankrijk - vestigde Schröder zich als ambtloos burger te Amsterdam.
In 1815 kreeg hij een benoeming tot hoogleraar in de wiskunde aan de
hogeschool in Utrecht, waar hij in 1844 met emeritaat ging.
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Literatuur:
- NNBWX, к. 896.

Seelig, H.G.
Hendrik Gerard Seelig, 8 september 1785 te Neustadt Godens (OostFriesland) geboren, overleed te Ginneken op 3 oktober 1864. 23 April
1808 trad hij in dienst als cadet bij de artillerie, waarna hij in augustus
1807 zijn aanstelling tot tweede luitenant kreeg. In 1812 werd Seelig ge
stationeerd in Maagdenburg waar hij een goede naam had verkregen als
landmeter en tekenaar. In juni 1814 - Seelig was inmiddels in Nederland
teruggekeerd - werd hij benoemd tot docent bij de Artillerie- en Genieschool te Delft. Tijdens de opstand van de Zuidelijke Nederlanden en de
twee jaren daarna voerde hij het bevel over de artillerie in de citadel van
Antwerpen waar hij zich onderscheidde. Dat leverde hem in november
1830 de Militaire Willemsorde 4e klasse op, en na het beleg het Ridder
kruis der 3e klasse. Seelig werd in juni 1836 Eerste, Delprat Tweede
Kommandant van de weer in Breda heropende KMA. Seelig heeft samen
met Delprat het KMA-onderwijs in de periode dat zij daar de scepter
zwaaiden (1836-1852) tot bloei gebracht. In 1840 werd hij kolonel; in
1845 generaal-majoor en in 1852 toen hij men pensioen ging, luitenantgeneraal, vijfjaar later adjudant in buitengewone dienst van koning Wil
lem III. Bij de oprichting van het Comité van Defensie in 1850 werd
Seelig lid van dat comité dat onder voorzitterschap van de generaal-majoor C. baron Nepveu stond. Van dat comité was hij vanaf 1859 vice-president en bleef dat tot zijn overlijden in 1864.
Literatuur:
- NNBWII, kk. 1306-1307.
- Bevaart, pp. 591-592.

Seyffardt, AX.W.
August Lodewijk Willem Seyffardt, 14 december 1840 te Den Helder geboren, overleed 10 november 1909 te 's-Gravenhage. In 1855 werd hij cadet der artillerie aan de KMA. In 1859 volgde zijn benoeming tot tweede
luitenant. Hij ging naar Curaçao. Terug in Nederland was hij in de periode 1864-1878 aan de KMA werkzaam als docent artillerie; in 1872 werd
hij hoofd van dat onderwijs. In 1878 werd hij docent vestingartillerie aan
de Krijgsschool in 's-Gravenhage tot 1885. Van 1878 tot 1884 was hij secretaris van de Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap. In
1888 begon zijn politieke carrière toen hij lid van de Tweede Kamer werd
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en daar tot de links-liberalen behoorde. In en buiten de Kamer bepleitte
hij een algemene oefen- en weerplicht, een korte diensttijd, verblijf buiten
de kazernes en een kader dat zoveel mogelijk diende te worden gerecruteerd uit dienstplichtigen. Zo zou een volksleger ontstaan op basis van
het "gewapende en weerbare volk". Seyffardt bestreed de ontwerp-legerwet van minister J.W. Bergansius (1888-1891). De laatste wilde de
plaatsvervanging afschaffen, persoonlijke dienstplicht invoeren, kazernering van de dienstplichtigen en een sterk goed geoefend leger. In 1891
volgde zijn benoeming tot minister van Oorlog in het kabinet-Van Tienhoven. Onmiddellijk na zijn aantreden trok hij het ontwerp van Bergansius in. Dat bezorgde hem veel tegenstanders in zowel politieke, ambtelijke als militaire kringen. In november 1892 kwam Seyffardt met een eigen ontwerp, dat echter zo slecht in elkaar zat dat de Tweede Kamer weigerde tot behandeling ervan over te gaan. Door zijn vele tegenstanders
werd hij dan ook gezien als een links-liberale idealist zonder praktisch
politiek en maatschappelijk inzicht. Nadat Seyffardt in 1894 met pensioen was gegaan, richtte hij in 1899 samen met de Utrechtse hoogleraar
Nederlandse taal- en letterkunde G. Kalff de Vereniging voor Volksweerbaarheid op en was secretaris van die vereniging tot zijn overlijden.
Literatuur:
- G.A.M. Beekelaar, Seyffardt, August Lodewijk Willem; in BWN, 'sGravenhage 1994, pp. 455-457.
- Klinkert, p. 498.
- Van Ette, Onze Ministers, p. 111.

Steyn Parvé, Dr. D.J.
Daniël J a n Steyn Parvé, 3 september 1825 te Gorinchem geboren, overleed in 's-Gravenhage 11 april 1883. In 1842 studeerde hij in Deventer
aan het Atheneum en vervolgde zijn studies in Groningen waar hij in
1847 tot doctor in de wis- en natuurkunde promoveerde. In 1848 werd
Steyn Parvé docent in de wiskunde aan het gymnasium van Maastricht
en in 1851 rector van de tweede afdeling van die instelling. Hij bleef daar
tot zijn benoeming tot ambtenaar aan het departement van Binnenlandse
Zaken, waar hij een belangrijk aandeel had in de voorbereiding van de
Wet op het Middelbaar Onderwijs. Kort na de invoering van die wet (2
mei 1863) benoemde Thorbecke hem tot inspecteur van het middelbaar
onderwijs; de functie die zijn levenstaak zou worden. Zijn ambtgenoten
waren dr. J. Bosscha (overleden in 1911) en dr. W.C.H. Staring (overleden in 1877) en nadien dr. Salverda (overleden in 1886). "Door zijn breede ontwikkeling, grondige kennis van de nieuwe wet, praktischen blik,
administratieve kundigheden en zeldzamen tact in den omgang was Par-
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vé als aangewezen om het toezicht te houden op den nieuwen tak van Onderwijs. Voor de achtereenvolgende ministers bleef hij de gezaghebbende
adviseur en voor ieder die het Middelbaar Onderwijs wilde dienen ene
welwillend raadsman". Ondanks klachten in pers en parlement over de
"eenzijdige richting" van het nieuwe onderwijs werd er zo voortvarend gewerkt dat aan het einde van 1868 al 35 HBS-en waren opgericht, waarvan 24 met vijfjarige cursus, met een leerUngenbestand van bijna 2.800
leerlingen. Ook had Steyn Parvé een actief aandeel in de oprichting van
middelbare meisjesscholen (MMS-en), waarvan die van Haarlem in 1867
de eerste was. Zijn ambtgenoot Salverda getuigde in 1883 bij het overlijden van Steyn Parve dat de Wet op het Middelbaar Onderwijs "voor een
groot deel zijn schepping" was. In 1913 bij het 50-jarig bestaan van de
Wet op het M.O. erkende dr. G. Bolkestein - in 1916 zou ook hij inspecteur van het middelbaar onderwijs worden en van augustus 1939 tot juni
1945 minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen - dat "ons geheele middelbaar onderwijs nog beheerscht wordt door den verstrekkenden invloed van het inzicht van Steyn Parvé".
Literatuur:
- R. Zuidema, PARVÉ (Dr. Daniël J a n Steyn), in: NNBW VII, kk. 343346.

Stieltjes, Dr. T.J.
Thomas Joannes Stieltjes, 19 mei 1819 te Leuven geboren, overleed te
Rotterdam 23 juni 1878. In 1834 trad Stieltjes als volontair in dienst bij
de artillerie waar hij in mei 1839 tweede luitenant werd. In 1843 gaf hij
onder het pseudoniem "een "oud" soldaat" een werkje uit waarin hij zijn
ideeën over een zuiniger en doelmatiger samenstelling van het leger uiteenzette. In zijn tweede werk: Is Nederland nog te verdedigen? ontwikkelde hij de beginselen waarnaar ons leger gereorganiseerd diende te
worden nog nader; hij deed dit met een scherpe, vlotte pen op geestige
toon. Zijn geschriften trokken de aandacht van de minister van Oorlog
Van Spengler (november 1849-juli 1852) die hem over verschillende
vraagstukken om advies verzocht. In 1846 kreeg hij verlof uit de dienst,
omdat hij betrokken was bij de kanalisatie en de afwatering in Overijssel.
In datzelfde jaar begon hij een nieuw militair tijdschrift de Nieuwe (Militaire) Spectator, dat gezien moest worden als de wat meer liberale tegenhanger van de meer gouvernementeel ingestelde Militaire Spectator. De
eerste jaargang van de Nieuwe Spectator ging in op 1 januari 1847. Twee
jaar lang was Stieltjes hoofdredacteur. In 1849 droeg hij die functie over
aan de kapitein W.J. Knoop. In 1849 kreeg hij niet-eervol ontslag uit de
militaire dienst, omdat hij aan de nieuwe koning (Willem III) uitleg had

420

Biogrammen
gevraagd of de officierseed opnieuw zou moeten worden afgelegd; als antwoord van de koning kreeg hij dat ontslag op niet-eervolle wijze. Na dat
ontslag was hij vanaf 1851 werkzaam als ingenieur bij de Overijsselse
Kanaalmaatschappij; vanaf 1854 als ingenieur-directeur. Vrienden van
Stieltjes stelden hem in 1860 kandidaat voor de Tweede Kamer voor de
liberalen. 16 maart 1860 trok hij die kandidatuur in omdat hij kans zag
te worden benoemd tot adviseur technische zaken voor de koloniën op Java. Daarvoor diende zijn niet-eervol ontslag dat hij in 1849 door toedoen
van de toenmalige minister J.H. Voet (mei 1848-november 1849) had gekregen en dat door diens opvolgers, waaronder Van Spengler, niet ongedaan was gemaakt, veranderd te worden in een eervol ontslag. Dat geschiedde door de minister van Oorlog Jhr. E.A.O. de Casembroot (september 1859-januari 1862) op 19 april 1860, waarna op 11 juni 1860 de
benoeming als adviseur plaatsvond. In februari 1861 in Indie aangekomen, werd hij tegengewerkt door de gouverneur-generaal Sloet van Beele. Teruggekeerd in Nederland vestigde hij zich in Maastricht, later, in
1864 in Delft in verband met de studie van zijn kinderen. In juni 1865
werd hij bestuurslid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. In 1866
weigerde hij een professoraat in de wegen- en bruggenbouw aan de Polytechnische school te Delft. Met steun van conservatieven en liberalen
kwam hij in november 1866 in de Tweede Kamer. In januari 1868 werd
Stieltjes, die de conservatieven in het harnas had gejaagd, niet herkozen.
Bij de periodieke verkiezingen van juni 1869 werd hij door Amsterdamse
liberalen met een zeer grote meerderheid naar de Tweede Kamer afgevaardigd en hij bleef voor die stad in de Tweede Kamer zitting nemen tot
zijn overlijden in 1878. In de Kamer was zijn invloed op militair en technisch gebied groot. Vooral op militair gebied was hij samen met zijn partijgenoot J.K.H. de Roo van Alderwerelt zeer kritisch ten opzichte van de
opeenvolgende ministers van Oorlog. Tussen 1869 en 1878 versleet Nederland negen ministers van Oorlog. In 1868 werd Stieltjes lid der Koninklijke Akademie van Wetenschappen en in 1872 benoemde de Rotterdamse Handelsvereniging hem tot haar technisch adviseur. In 1874 bij
het 300-jarig jubileum van de Leidse hogeschool kreeg Stieltjes een eredoctoraat in de wis- en natuurkunde aan die hogeschool. In Rotterdam en
Nijmegen is respectievelijk een plein en een straat naar hem genoemd.
Literatuur:
- ЛГЛЗДІУЯ.кк. 1370-1376.
- Bevaart, pp. 586-587.
- Van Ette, Onze Volksvertegenwoordigers, p. 170.
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Storm Buysing, D.J.
Duco Johannes Storm Buysing, 30 september 1802 te Leeuwarden geboren, overleed 16 augustus 1870 te 's-Gravenhage. 4 november 1818 werd
hij cadet van de waterstaat aan de artillerie- en genieschool te Delft. In
mei 1821 begon zijn carrière bij de waterstaat. Na een carrière als ingenieur bij de waterstaat in Overijssel werd hij als opvolger van zijn ambtgenoten L. Rijsterborgh en W. Badon Ghijben, die ieder nog geen jaar die
functie hadden vervuld, leraar in de waterbouwkunde aan de KMA in
1835. Deze functie vervulde hij tot november 1845. Tijdens zijn leraarschap kreeg hij opdracht een handboek waterbouwkunde te schrijven.
Van dat handboek, dat aan strenge eisen voldeed, verschenen tussen
1844 en 1864 drie drukken. Vanaf 1847 was Storm Buysing verbonden
aan de Koninklijke Akademie te Delft, waar hij in 1859 hoogleraar in de
waterbouwkunde werd. Van 1862 tot 1866 was hij lid van de Raad van
State. In 1847 was hij bestuurslid van het Instituut van Ingenieurs geworden. Hij bleef die functie onafgebroken vervullen tot 1864. Op voorspraak van zijn vroegere leermeester en latere chef aan de KMA, I. Delprat, werd hij in 1847 tevens lid van de latere Koninklijke Academie van
Wetenschappen.
Literatuur:
- iVWBW/.kk. 525-527.

Storm van 's-Gravesande, Jhr. C.M.
Jhr. Carel Marius Storm van 's-Gravensande, 16 mei 1809 te Rotterdam
geboren, overleed 8 juli 1880 te Deventer. In juni 1826 werd hij cadet bij
de Artillerie- en Genieschool voor het wapen der genie. In 1828 bij de opening van de KMA was zijn opleiding nog niet voltooid en daarom maakte
hij die aan die instelling af. In februari 1830 volgt zijn aanstelling tot luitenant-ingenieur. Bij de heropening van de KMA in 1836 werd hij daar
leraar in de geniewetenschappen; een functie die hij tot maart 1843 zou
vervullen. Storm verkreeg op eigen verzoek eervol ontslag uit de militaire
dienst. In november 1847 werd hij lid van de Tweede Kamer en zou dat
tot vlak voor zijn dood gedurende bijna 32 jaar büjven.
Door Thorbecke was hij in november 1849 kandidaat gesteld voor de
functie van Minister van Oorlog, doch de koning (Willem III) weigerde
Storm van 's-Gravensande te benoemen, omdat deze het in zijn militaire
carrière niet verder had gebracht dan luitenant-leraar aan de KMA,
waardoor hij geen overwicht zou hebben op de oude ervaren hooggeplaatste officieren. De koning koos tegen de zin van Thorbecke voor jhr. J.T.
van Spengler die generaal-majoor en minder kritisch ingesteld was dan
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Storm van 's Gravensande. In april 1850 werd Storm van 's-Gravensande
samen met de majoor Van Mulken, ook een liberaal, benoemd in het Comité van Defensie onder voorzitterschap van Ch. baron Nepveu. Storm
kwam, ondanks aanvankelijke tegenstand van de koning in dit comité om
zijn positie in de Tweede Kamer ten aanzien van defensiezaken te neutraliseren; althans dat was de opzet van Van Spengler. In 1864 werd
Storm van 's-Gravensande ook nog lid van de commissie voor de kustverdediging, waarvan - alweer - Chr. baron Nepveu de voorzitter was en
waarvan ook Van Mulken deel uitmaakte. Van 1866 tot 1872 was hij
voorzitter van de in 1865 opgerichte Vereeniging ter beoefening van de
krijgswetenschap, waarvan de majoor F.A.T. Delprat - de latere minister
van Oorlog (1872) - de eerste voorzitter was en die op initiatief van de
majoor der infanterie G.P. Booms was opgericht. In november 1867 werd
hij lid van de Raad van State in buitengewone dienst tot september 1879.
Literatuur:
- Bevaart, p. 587 (passim).
- NNBWIV, k. 1277.
- Van Ette, Onze Volksvertegenwoordigers, p. 170.

van Sypesteyn, Jhr. C A .
Jhr. Cornells Ascanius van Sypesteyn, 19 maart 1823 te Haarlem geboren, overleed te 's-Gravenhage 24 september 1892. In 1838 begon hij zijn
carrière aan de KMA waar hij als cadet der artillerie was geplaatst. In
juli 1842 werd hij tweede luitenant en in november 1846 voor de tijd van
zes jaren gedetacheerd in West-Indië, vanwaar hij reeds in november
1850 terugkeerde. Juli 1851 werd hij geplaatst aan de KMA waar hij
praktische en theoretische instructie in de artillerie verzorgde. In oktober
1851 vond zijn overplaatsing naar de vestingartillerie plaats, waar hij in
maart 1852 werd bevorderd tot eerste luitenant. In mei van dat jaar ging
hij opnieuw naar West-Indië (Suriname); nu voor een periode van vijfjaren. Hij bleef daar echter maar drie jaar en keerde augustus 1855 weer
terug naar Nederland, waar hij tijdelijk werkzaam was bij het departement van Koloniën. Na in juli 1858 te zijn bevorderd tot kapitein, kreeg
hij in 1859 op zijn verzoek eervol ontslag uit de militaire dienst. Daarna
maakte hij een ambtelijke carrière aan het departement van Koloniën. In
1867 werd hij door 's-Gravenhage afgevaardigd naar de Tweede Kamer
en bleef daar tot zijn benoeming tot gouverneur van Suriname in mei
1873. Dit ambt heeft hij tot 1884 bekleed. Sypesteyn publiceerde tijdens
zijn tweede verblijf in West-Indië (Suriname 1852-1855) een Beschrijving
van Suriname; historische, geografisch en staatkundig overzicht uit officicele bronnen bijeengebragt ('s-Gravenhage 1854). Verder Mr. Jan Jacob
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Mauritius, gouverneur-generaal van Suriname van 1742 tot 1751 ('s-Gravenhage 1858). Daarna publiceerde hij nog verscheidene werken op historisch terrein. Van Sypesteyn wordt door W. Bevaart tot de reactionairen
gerekend.
Literatuur:
- NNBWII,)sk. 1229-1230.
- Bevaart, pp. 418-419.
- Van Ette, Onze Volksvertegenwoordigers, p. 171.

Taets van Amerongen, P.H. baron
Pieter Hendrik baron Taets van Amerongen, 23 oktober 1803 te Overlangbroek geboren, overleed 22 februari 1873 te Leiden. Van 13 februari
1849 tot 20 augustus 1850 had hij voor Zuid-Holland zitting in de Eerste
Kamer. Vanaf 8 oktober 1850 tot zijn overlijden was hij door het kiesdistrict Leiden afgevaardigd naar de Tweede Kamer.
Literatuur:
- Van Ette, Onze Volksvertegenwoordigers, p. 141 en p. 171.

T h o r b e c k e , Mr. J.R.
Johan Rudolph Thorbecke, 14 januari 1798 te Zwolle geboren, overleed 4
juni 1872 te 's-Gravenhage. Hoewel Thorbecke eigenlijk geen introductie
behoeft, volgen hieronder enkele biografische gegevens.
De familie Thorbecke kwam oorspronkelijk uit Osnabrück. In het midden van de 17e eeuw vestigde zich een lid van die familie in Zwolle. Zijn
nakomelingen dreven handel en behoorden tot de gegoede burgerstand.
Thorbeckes grootvader en aanvankelijk ook zijn vader dreven een tabakszaak, die later achteruitging. Kort na 1800 deed zijn vader de zaak aan
de kant, waardoor het gezin Thorbecke geldzorgen kende. Tot zijn 16e
jaar bezocht Johan Rudolph de Latijnse school te Zwolle. In de herfst van
1814 studeerde hij aan het Atheneum Illustre te Amsterdam letteren,
behaalde daar onder leiding van zijn leermeester Jacob van Lennep prijzen en promoveerde in juni 1820 summa cum laude tot doctor in de letteren. In juni 1831 verleende de Leidse hogeschool hem honoris causa de
titel van doctor in de rechten. Thorbecke - in 1820 ruim 22 j a a r oud kreeg door tussenkomst van de Leidse hoogleraar Kemper en op voordracht van minister Falck een reisbeurs voor het bezoeken van Duitse
universiteiten. Hij bezocht achtereenvolgens de universiteiten van Göttingen, Marburg, Giessen, Heidelberg, Erlangen, Stuttgart, München,
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Jena, Dresden en Berlijn. In Giessen kreeg hij een professoraat in de filosofie aangeboden, maar dat sloeg hij af. In Berlijn ontmoette hij de weduwe van de in 1819 overleden wijsgeer Solger wiens werken hij zeer waardeerde. In 1836 bezocht hij opnieuw de familie Solger en trouwde met de
jongste dochter Adelheid die toen 19 jaar oud was. Thorbecke was toen 38
jaar. Het huwelijk moet volgens Olivier, die bekend is door zijn Herinneringen aan Mr. J.R. Thorbecke (1872), zeer gelukkig zijn geweest. In 1822
keerde Thorbecke terug naar Nederland waar hij hoopte op een professoraat aan de hogeschool te Leiden. Helaas ging dat niet door en teleurgesteld keerde hij terug naar Duitsland waar hij twee jaar lang in Giessen
en Göttingen privaatdocent was in de filosofie van de geschiedenis. Daar
publiceerde hij zijn eerste wetenschappelijk geschrift na zijn promotie:
Über das Wesen und den organischen Charakter der Geschichte. In het
najaar van 1824 keerde hij opnieuw naar Nederland terug, waar hij in
1825 zijn eerste Nederlandse werk over het staatsrecht publiceerde. Door
bemoeienis van de minister van Openbaar onderwijs Falck (1818-1824)
kreeg Thorbecke in Gent een benoeming tot buitengewoon hoogleraar in
de staatswetenschappen. In 1830 keerde hij naar het Noorden terug waar
hij in Leiden in 1831 buitengewoon - en in 1833 gewoon hoogleraar werd.
In zijn Herinneringen aan Mr. J.R. Thorbecke tekende Olivier hem als de
docent in de ware zin des woords: geliefd en gevreesd tegelijk; sober,
streng en veeleisend; zijn optreden was anders dan van een ander; het
droeg een eigen cachet. In 1840, nog voor de grondwetsherziening, verscheen zijn Proeve van herziening der grondwet volgens de Aanteekening
van Mr. J.R. Thorbecke. Die Aanteekening dateerde van 1839 en het was
zijn eerste stap op politiek terrein. In 1844 dienden de
Negenmannen,
waaronder Thorbecke hun voorstel tot grondwetswijziging in, waarbij de
ministeriële verantwoordelijkheid centraal stond, maar waarin ook in
rechtstreekse verkiezingen voor de Tweede Kamer was voorzien. Het merendeel der Tweede Kamer maakte echter bezwaar. Onder invloed van de
Februari-revolutie in Frankrijk en de onlusten in Wenen en Berlijn
stemde Willem II op 13 maart 1848 - buiten zijn ministers om - toe in een
grondwetsherziening. Er werd 17 maart een commissie ingesteld die een
ontwerp-grondwet moest voordragen. In die commissie zaten Thorbecke,
Donker Curtius de Kempenaer, Luzac en Storm. Thorbecke werd "eenparig" tot voorzitter gekozen. Van de tweede opdracht, een ministerie samen te stellen, kwam niets terecht omdat graaf Schimmelpenninck, de
uit Londen teruggekeerde gezant, zijn diensten als formateur ongevraagd
aan de koning had aangeboden. Daardoor zag Thorbecke zijn beoogd ministerschap van Binnenlandse Zaken aan zich voorbijgaan. Het kabinetSchimmelpenninck trad aan op 25 maart 1848 en kwam ruim een maand
later 13 mei 1848 in de problemen. Luzac die Binnenlandse Zaken had
beheerd, trad af en werd opgevolgd door De Kempenaer. 3 november 1848
trad de nieuwe grondwet in werking. Ondanks tegenwerking van de
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sinds maart 1849 regerende nieuwe koning (Willem III) die te horen had
gekregen dat Thorbecke onhandelbaar en anti-monarchaal zou zijn, kreeg
Thorbecke eind oktober 1849 de opdracht een nieuw kabinet te formeren.
Op 13 november 1849 presenteerde dit kabinet zich aan de Tweede Kamer. Thorbecke bekleedde daarin het ambt van minister van Binnenlandse Zaken. Het verwijt door Groen van Prinsterer op 19 december
1849 in de Tweede Kamer uitgesproken dat het kabinet geen programma
zou hebben, pareerde hij met de woorden: "Wacht op onze daden". Dit
ministerie van Thorbecke heeft veel tot stand gebracht: de Kieswet
(1850), de Provinciewet (1850), de Gemeentewet (1851). In het najaar van
1852 maakte Thorbecke een ambtsreis door Gelderland, Brabant en Zeeland. In Gelderland ontstond een gespannen verhouding met de Commissaris des Konings baron Schimmelpenninck van der Oye. Deze kreeg
daarop door Thorbeckes toedoen ontslag, hoewel hij in Gelderland als een
bekwaam bestuurder gold. Dit ontslag zette kwaad bloed. De Aprilbeweging van 1853 naar aanleiding van het herstel der Rooms-katholieke bisschoppelijke hiërarchie was voor Thorbecke en zijn ministers aanleiding
ontslag aan te vragen, omdat de koning niet conform hun wensen had
gehandeld in zijn reactie op het door een protestantse commissie onder
leiding van dominee Ter Haar aangeboden Adres met duizenden kanttekeningen. Van 1853 tot 1862 was Thorbecke de aanvoerder van de oppositie. Zijn tweede ministerie (1862-1866) bracht eveneens veel tot stand;
zij het dat de liberale partij niet meer zo eensgezind was en de katholieken zich langzamerhand van hem afkeerden. Het Noordzeekanaal en de
Nieuwe Waterweg zijn toen geïnitieerd, de regeling van de exploitatie
van de Staatsspoorwegen kwam tot stand. Een belangrijke prestatie was
de Wet op het Middelbaar Onderwijs (1863). Ook geneeskundige wetten
(1865) en regeringsreglementen voor Suriname en Curaçao kwamen tot
stand. In de koloniale kwestie - staats- of particuliere cultures in Indie was Thorbecke niet uitgesproken pro-particuliere exploitatie. Naar aanleiding van een geschil met Fransen van de Putte op een ondergeschikt
punt ruimde hij het veld voor de laatste. Het kabinet-Fransen van de
Putte moest echter in juni 1866 plaats maken voor het conservatieve kabinet-Van Zuylen van Nijevelt-Heemskerk Azn., dat tot juni 1868 regeerde. In die periode werd naar aanleiding van de kwestie Mijer de motie
Keuchenius aangenomen; gevolgd door een Kamerontbinding in 1866 en
een in 1867 naar aanleiding van de verwerping van de begroting van Buitenlandse Zaken. Deze staatkundige strijd tussen regering en parlement
leverde een overwinning op voor het parlementaire stelsel. In het door
Thorbecke gevormde kabinet-Van Bosse-Fock nam hijzelf geen zitting.
Het werd een "kabinet-Thorbecke zonder Thorbecke" genoemd. Tegen de
moeilijkheden die de gebeurtenissen van 1870-1871 met zich meebrachten, o.a. de slecht georganiseerde mobilisatie van het Nederlandse leger,
bleek dit kabinet niet bestand en in januari 1871 moest het plaats maken
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voor Thorbeckea derde kabinet: het ministerie "met het geweer op de
schouder". De bijna 73-jarige Thorbecke was niet meer zo krachtig en imponerend als vroeger. Door het overlijden van zijn vriend Olivier en van
zijn vrouw Adelheid in 1868 was hij bovendien "aangeslagen". Ook de
verdeeldheid in het liberale huis waarbij de jongere garde - waaronder de
Groningse liberaal Samuel van Houten kon worden gerekend - snellere
veranderingen wilde dan Thorbecke, zorgde voor tegenwind. Al met al
heeft het derde kabinet Thorbecke niet veel tot stand kunnen brengen en
het viel in mei 1872 vlak voor Thorbeckes overlijden op 4 juni 1872.
Literatuur:
- MVBW/V.kk. 1308-1328.
- Bevaart, passim.
- Van Ette, Onze Ministers, pp. 1, 5 en 116.
- Van Ette, Onze Volksvertegenwoordigers, p. 171.

Veth, Dr. P.J.
Pieter Johannes Veth, geboren 2 december 1814 te Dordrecht, overleed
14 april 1895 te Arnhem. Hij studeerde te Leiden letteren en theologie en
promoveerde in december 1840 tot doctor honoris causa in de letteren.
Van juni 1838 tot mei 1841 was hij aan de KMA verbonden als docent in
de Engelse en Maleise taal. In 1841 kreeg hij een aanstelling tot hoogleraar in de Oosterse talen aan het atheneum te Franeker; in 1842 vervulde hij die functie te Amsterdam. In 1864 volgde zijn aanstelling tot hoogleraar te Leiden aan de rijksinstelling tot opleiding van de Indische ambtenaren waar hij volkenkunde en de Islam-theologie doceerde. In 1877
kwam zijn benoeming tot hoogleraar aan de universiteit van Leiden af.
Hij werkte mee aan diverse tijdschriften voor de bestudering van Nederlands-Indië, was van 1864-1876 lid van de redactie van De Gids en was
oprichter en voorzitter (1873-1874) van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig genootschap.
Literatuur:
- NNBWIII,

к. 1306.

Viruly Verbrugge, W.A.
Willem Adriaan Viruly Verbrugge, 4 januari 1830 te Rotterdam geboren,
overleed in die stad 10 december 1908. Hij was een handelsman en com
missaris van de Nederlandse Bank te Amsterdam. In de Tweede Kamer
had hij zitting voor Rotterdam - waar hij de opvolger was van Fransen
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van de Putte - van 1863 tot 1897, toen hij zich niet meer herkiesbaar stelde. Hij sprak bij voorkeur over handelsbelangen, over de Rotterdamse
Waterweg en later ook wel over militaire zaken.
Hij behoorde tot de liberale partij.
Literatuur:
- NNBWIV,kk.
1376-1377.
- Van Ette, Onze Volksvertegenwoordigers,

p. 172.

Voet, J . H .
J a n Hendrik Voet, 22 februari 1758 te Duisburg geboren, overleed 31 mei
1832 te Delft. Op 15-jarige leeftijd begon hij in zijn geboorteplaats met de
studie in de wis- en natuurkunde en trad vier jaar later in dienst bij de
Hollandse artillerie. Aanvankelijk, vanaf 1780, was hij werkzaam aan de
kleine militaire school die door Zacharias Guichenon de Chastillon, een
artillerieofficier, in 's-Hertogenbosch was opgericht; deze school had geen
officiële status maar had wel goede docenten. Behalve Voet was ook de latere generaal Ulrich Huguenin aan die school verbonden. Voet voerde als
"hoofd der instructièn" aan het "Militair Collège" in die stad "geregelde
studiën en een vasten cursus" in. Later, in 1786 werd de Academie van
Guichenon de Chastillon overgeplaatst naar Grave waar zij tot 1 maart
1789 zou functioneren. Voet zou in dat laatste jaar directeur worden van
de artillerieschool in Zutphen; Huguenin van die in Breda. Nadat Voet in
Zutphen directeur was geworden van de daar gevestigde officiële artillerieschool zag hij zich in februari 1793 bevorderd tot kapitein. In oktober
1795 stond de gereorganiseerde Zutphense artillerieschool opnieuw onder
directeurschap van Voet. In september 1800 kwam aan die school een afzonderlijke afdeling voor de opleiding van officieren voor het wapen der
genie. In 1806 werd de school verplaatst naar Amersfoort, waar zij als Algemeene Theoretische en Practische School voor Artillerie, Genie en Waterstaat onder leiding van Voet van start ging. De andere artilleriescholen,
die in 's-Gravenhage, Breda en Groningen waren gevestigd, verdwenen
van het toneel. Bij besluit van Lodewijk Napoleon was in de herfst van
1809 de Koninklijke Militaire School in 's-Gravenhage opgericht. Deze
school was een fusie van de Koninklijke Militaire Cadettenschool te Honselersdijk waar aanstaande infanterie- en cavalerieofficieren waren opgeleid en de Amersfoortse school. De nieuwe militaire school in 's-Gravenhage onder leiding van Voet zou echter een kort leven beschoren zijn; in
de herfst van 1810 sloot zij als gevolg van de inlijving van het koninkrijk
Holland bij Frankrijk. Voet die bij de opening van de school in november
1809 tot generaal-majoor was bevorderd, kreeg in december 1810 een benoeming tot brigadegeneraal bij de Franse artillerie en werd tevens com-
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mandant van een Franse artillerieschool in Dowaai (Douai). In januari
1811 ging Voet op eigen verzoek met pensioen en vestigde zich in Zutphen. Na het herstel der onafhankelijkheid kreeg hij bij Souverein Besluit van 12 maart 1814 zijn rang van generaal-majoor terug onder gelijktijdige benoeming tot directeur van de in dat jaar opgerichte Artillerie- en
Genieschool, die ook infanterie- en cavalerieofficieren ging opleiden. In
1816 kreeg de school een afdeling voor marineofficieren. In datzelfde jaar
zag Voet zich bevorderd tot luitenant-generaal titulair. In november 1818
volgde zijn benoeming tot Ridder van de Militaire Willemsorde derde
klasse. Voet bleef in functie tot de opheffing der school in 1828.
Literatuur:
- J.A.M.M. Janssen, Op weg naar Breda. De opleiding van officieren voor
het Nederlandse leger tot aan de oprichting van de Koninklijke Militaire Academie in 1828, 's-Gravenhage 1989 (dissertatie), passim.
- NNBWIII, kk. 1327-1328.
- J.H. Bolhuis, "Hulde aan de verdiensten van wijlen Zijne Excellentie
den luitenant-generaal Voet, den grondvester van het militair onderwijs in Nederland"; in: De Militaire Spectator, 1841, pp. 89-98.

de Waal, E.
Engelbertus de Waal, 27 november 1821 in 's-Gravenhage geboren, overleed in die stad 1 juli 1905. In 1837 reisde hij naar Nederlandsch-Indië en
maakte daar carrière bij de algemene secretarie in Batavia. Hij keerde in
1850 om gezondheidsredenen naar Nederland terug. Hier publiceerde hij
over Indische koloniale politiek en financiële aangelegenheden. Hij was
een aanhanger van Fransen van de Putte. Toen Thorbecke in de lente
van 1868 belast was met de samenstelling van een nieuwe kabinet (waarvan hijzelf geen deel zou uitmaken) werd De Waal minister van Koloniën.
Hij heeft een aantal agrarische wetten op zijn naam staan, die alle een liberale geest ademden. Zijn begroting voor 1871 werd door de Eerste Kamer afgestemd. Hij vroeg daarom, maar ook wegens zijn gezondheid, ontslag dat hij op 16 november 1870 kreeg.
Literatuur:
- NNBWIX.kk.. 1267-1270.
- Van Ette, Onze Ministers, p. 121.
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Wap, D r . J.J.F.
Johannes Jacobus Franciscus Wap, 1 mei 1806 te Rotterdam geboren,
overleed 7 maart 1880 te Delft. Wap bezocht het gymnasium te Leiden en
maakte kennis met de dichter mr. W. Bilderdijk met wie hij tot diens
dood bevriend zou blijven. Wap bezocht enige jaren (1824-1826) de in
1817 gestichte universiteit van Gent, waar hy krachtig meewerkte aan
de herleving van het Vlaams. In 1828 werd hij leraar in de Nederlandse
taal- en letterkunde aan de KMA. In 1840 kreeg hij uit die functie eervol
ontslag. Wap was intussen (1837) in Rome aan de katholieke universiteit
aldaar - de Sapienza - gepromoveerd tot doctor in de wijsbegeerte. Na zijn
ontslag aan de KMA leefde hij als ambtloos burger van zijn pensioen en
een toelage van koning Willem II, die door Wap zeer werd bewonderd en
voor wie hij een gedenkboek naar aanleiding van de inhuldiging samen
stelde (1842).
Literatuur:
- NNBWV,\ck. 1096-1097.
- L.J. Rogier, De Rotterdammer J a n Wap (1806-1880), in: Terugblik en
uitzicht 2, Hilversum-Antwerpen 1965, pp. 219-250 (zeer kritisch t.a.v.
J.J.F. Wap).

van Wasseneer van С atwij ck, O. baron
Otto baron van Wassenaer van Catwijck, 23 december 1823 te Nijmegen
geboren, overleed 19 november 1887 te 's-Gravenhage. Otto was aan de
KMA opgeleid tot genieofficier (1839-1841) en diende bij dit wapen tot
1854. 21 September 1866 werd hij door Leiden naar de Tweede Kamer af
gevaardigd; hij bleef daar tot zijn overlijden. Van Wassenaer van Cat
wijck behoorde tot de anti-revolutionaire partij.
Literatuur:
- NNBWII,L·
1532.
- Van Ette, Onze Volksvertegenwoordigers, p. 173.

Weitzel, A.W.P.
August Willem Philip Weitzel, 6 januari 1816 in 's-Gravenhage geboren,
overleed in die stad 29 maart 1896. August Weitzel trad in november
1831 als vrijwilliger in militaire dienst en werd in december 1837 tweede
luitenant bij de infanterie. Deze rang zou hij dertien jaar lang bekleden.
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In 1846 volgde hij dr. J.C. van Rijneveld op als hoofdredacteur van de Militaire Spectator. In november 1853 werd hij, inmiddels kapitein, adjudant van jhr F.V.H.A. ridder de Stuers (1792-1881), commandant van het
leger in Nederlands-Indië. Terug in Nederland (1859) doorliep hij de militaire rangen tot generaal-majoor (1872). Van oktober 1873 tot eind april
1875 was Weitzel voor de eerste maal minister van Oorlog; aanvankelijk
in het liberale kabinet De Vries-Fransen van de Putte (1872-1874), daarna in het conservatieve kabinet Van Heemskerk Azn. Door Bevaart wordt
hij dan ook als politiek kleurloos genoemd; door Klinkert partijloos liberaal. Weitzel slaagde erin de Wet tot regeling en voltooiing van het vestingstelsel (18 april 1874) tot stand te brengen. De liberale Kamerleden
en militaire specialisten De Roo van Alderwerelt en Stieltjes spaarden
echter hun kritiek op Weitzel niet. Hoewel diens begroting voor het vestingstelsel in maart 1875 werd aangenomen, had de behandeling hiervan
voor Weitzel een zodanig vijandelijk karakter gehad dat hij meende te
moeten aftreden; hetgeen hij dan ook op 20 april 1875 deed. Ook in het
derde kabinet-Heemskerk Azn. (1883-1888) was Weitzel weer minister
van Oorlog, maar ditmaal had hij niet die weerstand in de Kamer zoals
dat bij zijn eerste ambtstermijn door toedoen van De Roo van Alderwerelt
en Stieltjes het geval was.
In 1892 zag Weitzel zich bevorderd tot luitenant-generaal. Met Willem
III heeft Weitzel nooit een goede relatie gekregen; de koning vond Weitzels afkomst te "ordinair". De dagboeken van Weitzel spreken in dit verband zeer duidelijke taal.
Literatuur:
- Klinkert, passim.
- Bevaart, p. 523 en p. 589.
- NNBW VII, kk. 1310-1312.
- Van Ette, Onze Ministers, p. 121.

Wenckebach, Dr. W.
Willem Wenckebach, geboren 5 december 1803 te 's-Gravenhage, overleed
2 januari 1847 te Utrecht. Willem bezocht de Latijnse school te Leiden
waar hij een grote belangstelling toonde voor de exacte wetenschappen,
met name voor de meteorologie. In 1820 studeerde hij te Utrecht wis- en
natuurkunde. Hij werd lector aan de Artillerie- en Genieschool te Delft in
1828. Bij de opening van de KMA (november 1828) was hij aan dat instituut leraar der eerste klasse in de wiskunde; in 1829 zag hij zich aldaar
benoemd tot lector. In mei 1830 promoveerde hij te Utrecht tot doctor in
de wis- en natuurkunde, waarna hij zich in 1841 aan de KMA bevorderd
zag tot hoogleraar titulair in die wetenschappen. In oktober 1843 kreeg
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hij - wegens bezuinigingsmaatregelen - eervol ontslag. De Utrechtse hogeschool benoemde hem echter in oktober 1844 tot buitengewoon hoogleraar in de natuurkunde en in januari 1846 tot gewoon hoogleraar. Helaas
was zijn hoogleraarschap van korte duur. Binnen één jaar - 2 januari
1847 - overleed Wenckebach. Wenckebach publiceerde vooral op het gebied van de meteorologie. Ook gaf hij een natuurkundeleerboek ten behoeve van de cadetten van de KMA uit. Dit werk beleefde een aantal herdrukken.
Literatuur:
- A.J. van der Aa, dl. 20, pp. 106-107.
- Nadere gegevens afkomstig van de Rijksuniversiteit Utrecht (RUU,
afdeling informatie).

Woelderen, van C L .
Carel Louis van Woelderen, 22 juli 1839 te Velp geboren, overleed 17 februari 1904 te Dieren. Hij was adelborst van oktober 1854 tot september
1857. Als zeeofficier was hij tot februari 1877 werkzaam in zowel Nederland als in Nederlands-Indië. Vanaf 1877 was hij directeur van de stoomvaartmaatschappij "Zeeland" tot 1904. Van 1888 tot 1901 was hij lid van
de provinciale staten van Zeeland en een der oprichters van de Vlissingse
zeevaartschool.
Literatuur:
- NNBWI,~kk.
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GERAADPLEEGDE BRONNEN EN LITERATUURLIJST

I. Bronnen
1. Onuitgegeven

bronnen

Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage
Archieven van de Koninklijke Militaire Academie te Breda 1828-1941, de Hoofdcursussen te Kampen en 's-Hertogenbosch 1878-1923, de Cadettenschool te Alkmaar 18921924 en toegevoegde (fragment-)archieven 1816-1829.
Inv.no.: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 47, 116, 123,
145, 157, 162, 163, 164, 215, 293, 325, 367.
Archieven van de Speciale Commissie van Inspectie over het Militair Onderwijs 18401866 en van de Inspecteur van het Militair Onderwijs 1878-1913.
Inv.no.: 7, 8, 11, 13.
Archief Comité van defensie.
Inv.no.: 96, 97.
Archief Militair Onderwijs 1824-1928.
Inv.nr.: 119.
Archief Algemene Staatssecretarie 1813-1840.
Inv.no.: 2499, 2827, 4584.
Archief Ministerie van Oorlog (openbaar Archief).
Inv.no.: Index 1872 L-P onderwijs 2595.
Archief Stamboek Officieren van de landmacht 1813-1924.
Archief Thorbecke.
Inv.no.: 83, 83a, 84, 410.
Archief Van Dam van Isselt.
Inv.no.: 68, 85, 90, 93, 99, 100, 102, 106, 107, 109, 115, 116, 119, 121, 403, 441, 593,
595, 597 t/m 602, 608, 609.
Archief Weitzel.
Inv.no.: 7.
Sectie Militaire Geschiedenis (Kon. Landmacht) 's-Gravenhage.
P.G. Booms, Herinneringen uit mijne levensgeschiedenis in de lijst van hun tijd 18221884 (niet geheel voltooide ongecorrigeerde delen (handschrift).

2. Gedrukte bronnen
Dagbladen
Algemeen Handelsblad, 15, 18, 19, 20 en 31 december 1866, 13 juli 1867, 5 juli 1869.
Arnhemsche Courant, 1, 3, 4, 10, 15, 17, 19, 20, 24, 25, 29 en 31 december 1866, 19 januari 1867, 17 februari 1867, 5, 6 en 10 juni 1867, 9, 17, 22, 23 en 24 juli 1869.
Bredasche Courant, 20 december 1866, 29 december 1951.
Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage, 3 januari 1867; 2, 4, 5, 9 en 16 juli 1869.
Nieuwe Bredasche en Oosterhoutsche Courant, 16 en 20 december 1866, 13 januari 1867.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16, 18, 19, 20, 21 en 25 december 1866, 6 juni 1867, 26
augustus 1926.
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Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 19, 22 en 29 december.
De Stem, 5 november 1960.
De Tijd, 18, 19, 20 en 22 december 1Θ66, 7 juni 1Θ69, 3, 15 juli 1869.
Venloosch Weekblad, 10 juli 1869.

Tijdschriften
Eigen Haard, ¡tg. 1878, 1886.
De Gids, jrg. 1851, 1852, 1875.
Journal Militaire Officiel, jrg. 1853 no. 52, 1866 no. 5.
De Militaire Spectator, ¡Tg. 1832, 1838, 1841, 1845, 1846, 1851, 1853, 1857, 1873, 1876,
1878, 1880, 1902, 1933, 1947, 1960, 1978.
Le Moniteur Universel. Journal officiel de l'Empire Français, 22 februari 1867.
De Nieuwe (Militaire) Spectator, jrg. 1847, 1849, 1854, 1855, 1856, 1861, 1863, 1864,
1867, 1875.
Ons Leger, jrg. 1941, 1948, 1949, 1950, 1951, 1959, 1967.
Orgaan van de Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap,
j r g . 1878/79,
1879/80, 1880/81.
De Tijdspiegel, jrg. 1844, 1859, 1867.

Brochures
Breda en Delft, Amsterdam 1850.
(D.J. Steyn Parve), De reorganisatie der Koninklijke Militaire Akademie; in: Vragen van
den Dag (uitgegeven door de Vereeniging tot oprichting van het dagblad van Nederland), Leiden 1867, pp. 75-125.
C.H.F. Riez, Regt boven alles! Eene kadetten-straßwestie,
's-Gravenhage 1867.
De Koninklijke Militaire Akademie te Breda door een oud-kadet, Arnhem 1867.
(Salvo Meliore,) De Koninklijke Militaire Akademie te Breda. a. Het Onderwijs, b. De
jongste ongeregeldheden aldaar, с De vergiftiging van een Kadet, 's-Gravenhage
1867.
Wederwoord over de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Naar aanleiding van een
brochure van Salvo Meliore, Gorinchem 1867.
Hoe moet de Koninklijke Militaire Academie gereorganiseerd worden?, Schiedam 1867.
Nog een woord over de Koninklijke Militaire Akademie te Breda. a. Onderwijs, b. Disci
pline, e. Opvoeding, Nijmegen 1867.
Jaarboekje der Koninklijke Militaire Akademie. Zeventiende jaargang 1867.
Jaarboekje der Koninklijke Militaire Akademie. Achttiende jaargang 1868.
J . J . de Hollander, De Koninklijke Militaire Akademie, de Hoogere Burgerscholen en de
periodieke pers, Breda 1867.
J.J. de Hollander, Hervorming van de Koninklijke Militaire Academie; in: De Gids, 1875
Г , p. 2 e.v.
J . J . de Hollander, Feestrede bij de viering van het vijftigjarig bestaan der Koninklijke
Militaire Academie, uitgesproken in de Groóte Kerk te Breda op den 23 september
1878, Breda 1878.
W. de Hartog, De reorganisatie van de Militaire Akademie en de brochure van Dr. J.J. de
Hollander, Nijmegen 1867.
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W. de Hartog, Het toelatingsexamen voor de Koninklijke Militaire Akademie en de Wet
op het middelbaar onderwijs, Nijmegen 1867.
Opmerkingen betrekkelijk de Koninklijke Militaire Akademie te Breda door een ex-kadet,
Amsterdam 1867
Dikaiophilos, Een voorval aan de Koninklijke Militaire Academie (Voor rekening van den
schrijver), 's-Gravenhage 1868 (in: De Nieuwe Spectator, Nijmegen 1868, p. 546.)
W C. Nieuwenhuijzen, Leugen of waarheid. Dikaiophilos ontmaskerd. Uit naam van
Van Hasselt's tijdgenoten, Breda 1868.
Anonymus, Zelfverdediging. Aan Dikaiophilos, 's-Gravenhage 1868.
N van Hasselt, De Koninklijke Militaire Academie en hare strafregtspleging, 's-Graven
hage 1868.
(W. Cool), De Militaire Akademie m 1867. Een stem uit het kadettenkorps, Amsterdam
1868
Justus, Zijn onze volksvertegenwoordigers liberaal?, z.p.; ζ j . (1869).
Gedachten en opmerkingen over de opvoeding en het onderwijs van toekomstige officie
ren, door een Oud-Academist. I De zedelijke ontwikkeling der Kadets aan de Konink
lijke Militaire Academie te Breda II. Hoe men aan de Academie te X de krijgskunde
doceert (voor rekening van den schrijver), Nijmegen 1869.
Eene poging tot vergiftiging der publieke opinie, verijdeld door L. Aan het belangstellend
publiek naar aanleiding van de gedachten en opmerkingen over de opvoeding en het
onderwijs der toekomstige officieren door een oud-Akademist (uitgegeven bij Blomhert
te Nijmegen), Breda 1869.
Een woord naar aanleiding van de "Gedachten en opmerkingen over de opvoeding en het
onderwijs van toekomstige officieren door een oud-academist" door een voormalig ca
det, Breda 1869.
Vergift. Het was maar koffve* Waarschuwing van den oud-academist tegen kwakzalvers
m morphine en andere slaapmiddelen, Nijmegen 1869

Jaarboekjes KMA
Jaarboekje voor de Koninklijke Militaire Akademie/Akademie voor de zee- en landmagt
1851, 1855, 1856, 1857, 1859, 1860, 1861, 1862,1865, 1866, 1867, 1868.

Overige

bronnen

J. Bosscha, Inwijdingsrede over den aard en omvang van het wetenschappelijk onderwijs
voor den krijgstand. Gehouden ter opening van de Koninklijke Militaire Akademie op
den 24sten November 1828, Breda 1829.
J.T T.C. van Dam van Isselt, De opleiding tot officier en het middelbaar onderwijs ten
behoeve van het leger; in- Orgaan van de Vereniging ter beoefening van de krygswetenschap, 1878/79, pp. 107-211.
J.T.T.C. van Dam van Isselt, De opleiding tot officier overeenkomstig de behoeften van
den staat en de maatschappij; in: Orgaan van de Vereniging ter beoefening van de
krijgswetenschap, 1880/81, pp. 359-438.
J J de Hollander, Brief aan den Kapitein W. J. Knoop, over het onderwijs aan de Mili
taire Akademie; in: De Gids, 1852 II (bijblad na p. 148).
J.J de Hollander, Het adspiranten-examen in het jaar 1866; in: Jaarboekje der Konink
lijke Militaire Akademie Zeventiende jaargang 1867.
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J J de Hollander, Nog eens het adspiranten-examen van 1866; in Jaarboekje der Ko
ninklijke Militaire Akademie Achttiende jaargang 1868
(J J de Hollander,) Hervorming van de Koninklijke Militaire Academie, m De Gids,
1875 Г , ρ 2 e ν
J Η Kesman, Eerste vervolg op het Recueil van den Zakehjken Inhoud van alle sedert
den jare 1795 gestelde ordres van den Lande de armée over het algemeen betreffende,
's-Gravenhage 1805
J H Kesman (generaal-majoor), Klapper op de bestaande Krijgsregehng der Landmagt,
's- Gravenhage en Amsterdam 1830
J С J K(empees), De Akademie en het leger; in Jaarboekje der Koninklijke Akademie
voor de zee- en landmagt Zesde Jaargang 1856
(W J Knoop), Beschouwingen over het nut door de Akademie gesticht, zoo buiten als in
het leger, in Jaarboekje voor de Koninklijke Militaire Akademie Eerste jaargang
1851, pp 37-50
W J Knoop, De Koninklijke Militaire Akademie, m De Guls, 1852 I, pp 476-488
J Ρ J W Korndórffer, Militair Onderwijs m Nederland en Nederlandsch Indie (17351890) Eerste proeve van een bibliografisch overzicht Bijlage van De Militaire Spectator, jaargang 1890, Breda 1890
Μ Ρ L(indo), Het adspiranten-examen in 1859, m Jaarboekje der Koninklijke Militaire
Akademie Tweede jaargang 1860, pp 123-134
L Mulder, De voorbereiding tot het aspiranten-examen, in Jaarboekje der Koninklijke
Akademie voor de zee- en landmagt Zevende jaargang 1857, pp 58 74
A de la Porte e a , (Open brief aan de schrijver van) De Koninklijke Militaire Akademie
voor de zee- en landmagt, beschouwd als inngting ter opleiding van jongelieden tot
officier voor de infanterie hier te lande, in De Nieuwe Spectator 1854, pp 668-670
Anonymus, Naam- en ranglijst der officieren van het Koninklijk leger der Nederlanden
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STAATSBLAD
VAN НЕТ

KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

( № . 141.) WET van den Uden Julij 1869, tot regeling van het onderwijs bij de
Koninklijke Militaire Akademie.
WIJ WILLEM III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS
VAN ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat het onderwijs bij de Koninklijke
Militaire Akademie moet worden geregeld door de wet;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan
bij deze:
Artikel 1.
De Koninklijke Militaire Akademie is bestemd:
I o . tot het opleiden van jongelieden tot officieren voor alle wapens bij het leger,
hetzij hier te lande, hetzij in de koloniën en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen;
2°. als applicatie-school tot het voortzetten der studiën voor de 2de luitenants der
artillerie en genie, alvorens deze bij hun wapen de dienst aanvaarden.
Artikel 2.
Aan de Akademie wordt onderwijs gegeven in:
a.
de wiskunde;
b.
de werktuigkunde;
с
de natuurkunde;
d.
de scheikunde;
e.
de geodesie;
ƒ
de krijgsgeschiedenis:
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g.
h.
i.
к.
/.
m,
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.

de militaire aardrijkskunde en statistiek;
de land- en volkenkunde van Nederlandsen Indie;
de Maleische taalkunde;
het regtlijnig- en situatie-teekenen;
de dienst- en exercitie-reglementen;
de militaire administratie;
de militaire hygiène;
de velddienst, taktiek en strategie;
de artillerie-wetenschap;
de versterkingskunst;
de burgerlijke en militaire bouwkunde;
de waterbouwkunde;
de kennis van de militaire wetboeken en van het reglement van krijgstucht;
de paardenkennis en de rij- en afrigtingskunst;
het exerceren, het paardrijden, het schermen en de gymnastiek.

Het getal der in dit artikel aangewezen vakken kan door Ons worden uitgebreid.
Voorts wordt aan de kadetten gelegenheid gegeven om, overeenkomstig het verlangen en de keuze der ouders of voogden, onderwijs in de godsdienst te ontvangen.
Artikel 3.
De cursus duurt twee jaren.
Geen kadet zal langer dan twee jaren in hetzelfde studiejaar mogen verblijven.
Artikel 4.
Jaarlijks wordt door Onzen Minister van Oorlog, in overleg met Onzen Minister
van Kolonien, het aantal kadetten bepaald dat aan de Akademie kan worden geplaatst. Hiervan wordt aankondiging gedaan in de Nederlandsche Staatscourant.
Artikel 5.
Ieder Nederlander, die op het tijdstip van den aanvang van den cursus den vollen
ouderdom van zeventien jaren heeft bereikt en niet ouder is dan twintig jaren, wordt,
zoo hij daartoe op den door Ons te bepalen tijd en wijze het verzoek heeft gedaan en
door eene geneeskundige commissie, te benoemen door Onzen Minister van Oorlog,
voor de militaire dienst geschikt is bevonden, tot het examen toegelaten om als kadet
aan de Akademie te worden geplaatst.
Artikel 6.
Het examen, in het vorig artikel bedoeld, wordt, voor zoover het mondeling is, in
het openbaar afgenomen door eene commissie uit militaire officieren en burgerlijke
personen bestaande, jaarlijks door Onzen Minister van Oorlog te benoemen.
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Het is gelijk aan het eindexamen der hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus
omschreven bij alinea 3 van art. 57 der wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50), en
betreft voorts het exerceren uit de recrutenschool van het reglement op de exercitien
der infanterie.
Hebben meer adspiranten aan het examen voldaan, dan geplaatst kunnen worden,
alsdan geschiedt de plaatsing in de rangorde, die de adspiranten, volgens hunne be
toonde kunde, hebben verkregen, voor zooveel er plaatsen zijn opengesteld.
Bedrevenheid in gymnastiek en schermen strekt tot aanbeveling en doet, bij ove
rigens gelijke kunde, voorgaan.
Artikel 7.
Hij, die tot kadet wordt toegelaten, is verbonden om den Staat als militair gedu
rende den tijd van vijfjaren te dienen.
Door Ons kan in bijzondere omstandigheden ontheffing van de verdere vervulling
dier verbindtenis worden verleend.
Artikel 8.
Om van het eerste in het tweede studiejaar te kunnen overgaan, moet een vol
doend examen worden afgelegd in die vakken, welke in het eerste studiejaar zijn be
handeld.
Na het einde van eiken tweejarigen cursus, wordt door de kadetten, die dien cur
sus hebben bijgewoond, voor eene door Ons te benoemen commissie, in het open
baar een examen afgelegd, ten einde hunne geschiktheid voor den officiersrang te
kunnen bewijzen.
Dat examen betreft de vakken, opgenoemd in art. 2, voor zoover als daarin aan
elke kategorie van kadetten onderwijs is gegeven. De commissie brengt aan Onzen
Minister van Oorlog een verslag uit, hetwelk in de Staatscourant wordt medege
deeld.
Artikel 9.
Hij, die aan het eindexamen heeft voldaan, wordt, behoudens de voorwaarden van
goed gedrag en Iigchamelijke geschiktheid, bij het wapen, waarvoor hij is opgeleid,
door Onzen Minister van Oorlog aan Ons ter benoeming tot officier voorgedragen, al
mögt er op dat oogenblik geen vacature in den rang van 2den luitenant bij dat wapen
bestaan.
Artikel 10.
De ingevolge het vorig artikel benoemde 2de luitenants van het wapen der artillerie en die van het wapen der genie blijven, alvorens de dienst bij die wapens te aan-
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vaarden, gedurende een jaar bij de applicatie-school de toegepaste studiën voor het
wapen, waartoe zij behooren, voortzetten.
Na het einde van dat jaar leggen zij in de vakken, waarin hun gedurende dat tijdvak onderwijs is gegeven, een examen aften overstaan van eene door Ons te benoemen commissie, tot het geven der vereischte bewijzen van bekwaamheid.
Dat examen beslist omtrent hunne definitieve rangschikking, wordende met wijziging, voor zooveel deze officieren betreft, van de eerste alinea van art. 7 der wet
van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 128), tot regeling van de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der militaire officieren bij de landmagt, de ouderdom
in rang voor de bevordering en de rangschikking door Ons op nieuw bepaald, naar
mate der kunde bij het in dit artikel gemeld examen aan den dag gelegd.
Zij, die aan het examen niet voldoen, blijven nog één jaar aan de applicatieschool hunne studion voortzetten.
Het bepaalde bij de tweede en derde alinea van dit artikel, omtrent het examen en
de rangschikking, is ook op hen van toepassing.
Artikeln.
Het onderwijs aan de Akademie wordt gegeven door:
a. officieren, door Onzen Minister van Oorlog daartoe aan te wijzen;
b. burger leeraren.
Artikel 12.
De burger leeraren worden door Ons benoemd, geschorst en ontslagen.
Aan hen wordt ten laste van den Staat, pensioen verleend in de gevallen., naar de
regelen en onder de voorwaarden voor burgerlijke ambtenaren bij de wet vastgesteld,
of nader vast te stellen.
Zij behooren tot de deelhebbenden in het, voor die ambtenaren, bij de eerste afdeeling der wet van 9 Mei 1846 (Staatsblad n°. 24) ingestelde pensioenfonds.
De diensttijd, krachtens eene vaste aanstelling in eenigerlei Rijksbetrekking,
alsmede die bij eene openbare inrigting van onderwijs, krachtens eene vaste aanstelling van een gemeentebestuur doorgebragt, is daarbij voor hen geldig.
Artikel 13.
Tot tegemoetkoming in de kosten der Akademie, wordt voor iederen kadet eene
jaarlijksche bijdrage van zes honderd gulden voldaan.
Door Ons worden de regelen vastgesteld, waarnaar geheele of gedeeltelijke vrijstelling van die bijdrage kan worden verleend.
Artikel 14.
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Het bestuur der Akademie is opgedragen aan een door Ons aan te wijzen hoofdof opperoficier, als Gouverneur, aan wien een officier als directeur der studiën kan
worden toegevoegd.
Uit de officieren en burger leeraren der Akademie wordt door Onzen Minister
van Oorlog een Raad van toezigt benoemd, aan welken de behartiging van de belangen der inrigting is opgedragen.
De werkkring en de bevoegdheid van den Gouverneur, van den directeur der studiën en van den Raad van toezigt, zoomede de inwendige regeling der Akademie,
worden door Ons binnen drie jaren na het in werking treden dezer wet bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur bepaald.
Artikel 15.
In tijden van oorlog of gevaar kan de Akademie door Ons geschorst en over het
aan die Akademie verbonden militair personeel, zoomede over de kadetten, in het
belang van 's lands dienst, beschikt worden.
Artikel 16.
De Akademie staat onder het oppertoezigt van Onzen Minister van Oorlog.
Telkens, wanneer dit door Ons noodig wordt geacht en minstens éénmaal 's jaars,
wordt de inrigting en de gang van het onderwijs aldaar gegeven door eene commissie, door Ons te benoemen, in alle bijzonderheden geïnspecteerd. Van die inspectie
brengt de commissie een verslag uit aan Onzen voormelden Minister.
Artikel 17.
Het jaarlijksch toelatingsexamen, bedoeld in de artt. 5 en 6 dezer wet, zal voor de
eerste maal in 1872 worden gehouden.
Artikel 18.
De burger leeraren, thans aan de Akademie aanwezig, die ten gevolge van de invoering dezer wet buiten betrekking geraken, zullen een wachtgeld genieten, gelijkstaande met twee derden van het thans door hen genoten tractement.
Artikel 19.
Deze wet treedt den lsten January 1872 in werking.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle
Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Collégien en Ambtenaren, wien zulks
aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
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Bijlage С
Gegeven op het Loo, den 17den Julij 1869.
WILLEM.
De Minister van Oorlog,
J.J. VAN MULKEN.
De Minister van Koloniën,
DE WAAL.
Uitgegeven den zes en twintigsten Julij 1869.
De Minister van Justitie,
VAN LILAAR.
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STELLINGEN

I

Het a-militaire karakter van de Nederlandse samenleving kan mede hieruit
worden verklaard dat een adel met militaire tradities in het gewest Holland
niet de toon aangaf.

II

Het verdient aandacht erop te wijzen dat de Militaire Spectator het oudste
thans nog verschijnende Nederlandse tijdschrift is.

III

Dat het streven naar een universitaire status voor de KMA weinig succesvol
is geweest, moge hieruit blijken dat zowel het wetsontwerp tot regeling van
het hoger onderwijs van februari 1868 - waaronder ook het onderwijs aan
de KMA zou gaan vallen - als het wetsontwerp wetenschappelijk onderwijs
voor de krijgsmacht van mei 1987 respectievelijk in juni 1868 en juni 1991
zijn ingetrokken.

Г

Het ontbreken van afbeeldingen van de eerste gouverneur van de KMA CA.
Gunkel (1775-1859) en van de hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde
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DC

Dat het neo-marxisme aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in de jaren
zeventig verband hield met de behoefte van veel studenten aldaar aan een
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De Nijmeegse jurist Gerard Noodt (1647-1725) kan ten aanzien van zijn
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