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O O R S P R O N K E L I J K  A R T I K E L

Revolutie
Jan Teunisse woont aan de 
Haarlemmerdijk in Amsterdam.  
Hij is 25 jaar oud en winkelbediende, 
zijn vader verdient de kost als 
schuitenvoerder. Jan is uitgeloot voor 
het leger en moet daarom in 1830  
voor tien jaar dienen bij de  
Noord-Hollandsche Schutterij. Hij  
wordt flankeur ofwel vleugelman,  
een soldaat die als verkenner terzijde 
van de troep marcheert1.
De krijgsmacht bestaat in die tijd uit 
drie afdelingen. Ten eerste is er de 
militie, bestaande uit lotelingen, die elk 
jaar worden opgeroepen. Verder zijn er 
de vrijwilligers en tenslotte sinds 1827 
de schutters. Deze laatsten zorgen 
in oorlogstijd voor de verdediging 
en het rustig houden van het land. 
De schutterijen zijn verdeeld in een 
dienstdoende formatie in gemeenten 

van meer dan 2500 inwoners en een 
rustende formatie, die in vredestijd 
onder gewone omstandigheden geen 
dienst heeft2.
Het jaar 1830 is echter allesbehalve 
gewoon. Het gist in Europa. Er is 
ontevredenheid met de conservatieve 
staatsstructuur, die in 1815 te 
Wenen op dynastiek-legitimistische 
grondslagen is gevestigd. In juli 1830 
breekt in Frankrijk een revolutie uit, 
die een koningshuis op de troon en 
een liberale regering aan het bewind 
brengt. In augustus volgen de  
Zuid-Nederlanders met hun verzet 
tegen de Noord-Nederlanders, 
waarmee zij sinds 1815 verenigd 
zijn. Daarna volgen de Polen tegen 
de Russen, de Italianen tegen de 
Oostenrijkers en de Ieren tegen 
de Engelsen. Ook in sommige 
delen van Duitsland, waaronder 

de aan het tegenwoordige België 
grenzende Rijnprovincie, ontstaat 
onrust. In Spanje escaleert een 
opvolgingsconflict tot een burgeroorlog, 
waarbij naast dynastieke aspiraties 
ook politieke hervormingen de 
inzet vormen. Kortom, een golf van 
revoluties en onlusten die Europa tot 
1832 in een crisis stort3.
De onlusten in augustus en september 
1830 in enkele zuidelijke provincies 
van Nederland zijn een echo van de 
Parijse juli-revolutie. Geen waarnemer 
weet of de opstand zich richt tegen 
de Groot-Nederlandse staat, het 
protestantisme, de grondwet, de 
regering, het gouvernement of het 
koningshuis. Gunstig voor het klimaat 
van ontevredenheid is in ieder geval 
dat aan het begin van 1830 de 
economie stagneert. De winter is lang 
en de strengste van de negentiende 
eeuw, waardoor de oogst grotendeels 
mislukt. Hetzelfde dreigt door de 
natte zomer opnieuw te gebeuren. 
Overproductie van de industrie in 
het Zuiden leidt tot faillissementen, 
werkloosheid en verlaging van lonen4.
In de avond van 25 augustus 1830 
loopt in Brussel voor het eerst een 
gevaarlijke volksmassa te hoop. 
Een burgerwacht herstelt de orde en 
steekt de Brabantse vlag uit. Het leger 
trekt met 10.000 man keurtroepen 
op 23 september Brussel binnen, 
maar verlaat na drie dagen van felle 
gevechten de stad4. Dezelfde dag nog 
wordt daar een Belgisch Voorlopig 
Bewind ingesteld. Kort daarna verlaten 
Zuid-Nederlandse militairen hun 
regimenten en valt de krijgsmacht 
uiteen. Koning Willem I legt zich er  
niet bij neer. Met uitzondering van 
Noord-Brabant worden half oktober 
in het hele Noorden de rustende 
schutters opgeroepen2. 

Doodstraf
Op woensdag 10 november 1830 
treedt Jan met 630 man om zes uur 
aan op het drilveld in Amsterdam. 
Dit ligt ter hoogte van het huidige 
Frederiksplein. Twee uur later 
marcheren de schutters gevolgd  
door duizenden toeschouwers naar  
de Buiten-Amstel. Daar liggen  
veertien trekschuiten.  
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Samenvatting
In 1830 komen de Belgen, na vijftien jaar vereniging, in opstand tegen het 
Nederlandse bewind. Het volgende jaar trekken Nederlandse troepen België 
binnen. Onder hen is Jan Teunisse uit Amsterdam. De schutter wordt ziek 
en belandt in het Rijkshospitaal te Utrecht. 
De inrichting is nieuw, modern, licht en schoon. De verplegers staan onder 
streng toezicht van de militaire leiding. Soldaat Jan klaagt echter in zijn 
dagboek steen en been. Toch verlaat hij het hospitaal kerngezond.
Bijna twintig jaar later ligt de burger Jan in het Binnengasthuis van 
Amsterdam. De inrichting is oud, ouderwets, donker en smerig. De 
geneesheren hebben nauwelijks gezag over de verplegers. Jan schrijft geen 
dagboek. Jan wordt stil. Doodstil.

Afb. 1: Zoon des huizes vertrekt naar het leger in 1828. De militie bestaat in die tijd uit lotelingen die elk 
jaar worden opgeroepen.
Bron: Ter Haar J.: Geschiedenis van de Lage Landen, deel 4 Inval der Fransen - Twintigste eeuw, Haarlem 1978, p. 140.
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De Stedelijke Schutterij speelt 
onder andere het volkslied - toen 
nog niet het “Wilhelmus”, maar het 
“Wien Neêrlandsch Bloed” - en de 
mannen schepen in. De menigte 
juicht oorverdovend als de boten 
naar Utrecht varen1. Via de Domstad 
gaat de reis ’s anderdaags weer met 
de trekschuit naar Gorinchem. De 
twaalfde stappen de schutters in  
twee boten voor de reis naar Nijmegen. 
Jan en zijn maten zitten 64 uur in 
het vaartuig. Deze boot heeft geen 
machine maar wordt gesleept door 
de andere, een stoomboot. Er is 
geen bevoorrading en de krijgslieden 
hebben honger en dorst. Pas op de 
veertiende wordt een sloep naar de 
wal gezonden om iets te kopen. De 
sloep komt terug met een beetje bier, 
brood en kaas. Iedereen krijgt iets, 
maar het is te weinig om de honger te 
stillen en de dorst te lessen. Vandaar 
dat de manschappen het water uit de 
Waal drinken. Het is erg druk op het 
privaat. Op 15 november komen Jan 
en zijn kameraden in Nijmegen aan. De 
schutters krijgen daar militaire training 
en moeten de vestingstad bewaken1.
Halverwege januari 1831 krijgt Jan net 
als veel van zijn kornuiten keelpijn. 
De flankeur is vier dagen ziek. Binnen 
een week verzwikt hij ook nog zijn 
voet en wordt zwaar verkouden. 
De Amsterdammer krijgt van een 
militaire geneesheer een smeersel 
voor zijn voet en een drankje voor de 
verkoudheid. Na drie dagen is hij weer 
beter1.
Op 4 februari sterft flankeur  
J.K. Dikkeboom als eerste van  
Jans bataljon. Op de stoomboot was 

Dikkeboom zo “verkouden” dat hij er 
volgens Jan een “verzwering” van in 
zijn borst kreeg. In Nijmegen werd 
Dikkeboom direct in het hospitaal 
opgenomen, waar hij zijn laatste adem 
uitblies. Jans hele compagnie van  
160 man is vier dagen later in groot 
tenue bij de begrafenis1. 
De krijgslieden hebben het zwaar. 
Velen geven de geest aan “een 
Heimziekte”. Eind april is Jan weer 
twee dagen ziek. Tijdens een patrouille 
vindt hij met een paar maten op een 
stoep in de Brugstraat een kanonnier 

uit Groningen, ook een schutter. De 
kanonnier is volgens Jan “zoo goed 
als vermoord”. De Groninger heeft 
een houw op zijn hoofd en boven het 
linkeroog, hij zit onder het bloed. Ze 
brengen hem naar de hoofdwacht, 
waar de schutter verbonden wordt.  
Met vier man dragen ze hem daarna 
naar het hospitaal1.
Geen wonder dat de spanningen  
soms hoog oplopen. Met nog  
twee maten krijgt Jan op 27 mei ruzie 
met een zekere Meyer van een andere 
compagnie. “Deze was altijd een 
twistzoekend mensch en deze had 
deze middag ’t alweder voorgenomen 
om de baas te spelen, maar ’t liep 
hem zwaar tegen...”, aldus Jan. De 
drie geven Meyer zo’n pak slaag 
dat hij in het hospitaal belandt. Pas 
twee weken later mag Meyer er weer 
uit. “Eijgen schuld”, concludeert de 
Amsterdammer. Het komt Jan en zijn 
vrienden op twee dagen gevangenis te 
staan. Met een blok aan zijn been, op 
water en brood; toch vindt de schutter 
dat hij er goed mee weg komt1. Dat  
is te begrijpen. De straffen in het  
leger kunnen ook anders zijn. Daar  
kan Frederik Pronk over meepraten. 
Jan kende hem al in Amsterdam.  
In Gorinchem, Nijmegen en in  
Noord-Brabant tot en met 31 mei 1831, 
bijna altijd is “pronkie”, zoals Jan hem 
ook noemt, zijn slapie. Een keer verzet 
Frederik zich tegen een meerdere in 
rang, hij slaat hem zelfs! “Pronkie” 
komt voor de krijgsraad en wordt 
veroordeeld tot de doodstraf. Het zal 

Afb. 2: Schaatsers met duwslede bij een boerenwoning. De winter van 1830 is lang en de strengste van 
de negentiende eeuw.
Bron: Laanstra W.: Andreas Schelfhout 1787-1870, Amsterdam 1995, p. 71.

Afb. 3: Gevechten in Brussel tussen keurtroepen en Belgische opstandelingen in september 1830. De 
soldaten trekken zich na drie dagen van felle strijd uit de stad terug.
Bron: Stalknecht H.: Kroniek van onze vijanden en oorlogen, in: 20 Eeuwen Nederland en de Nederlanders, nr. 4 Vijanden en 
oorlogen, Zwolle 1998, p. 103.
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niet verbazen dat dit Jan “zeer ter harte 
ging”. Weliswaar zal het vuurpeloton 
na een paar maanden worden omgezet 
in ontslag uit het leger en vijftien jaar 
kruiwagenstraf. Hierbij moet Pronk met 
zware ballen aan zijn voeten zwaar 
geladen kruiwagens duwen, maar 
dat kan Jan op dat moment nog niet 
weten1.
Het weerspannige gedrag van Jan 
en Frederik is uitzonderlijk in de 
militie, maar niet ongebruikelijk bij 
de Noord-Hollandsche schutterij. De 
Noord-Hollanders zijn berucht om 
hun losbandigheid5, zelfs de officieren 
onder hen. Zo sluipt een luitenant  
’s nachts de kamer van een 
boerenmeisje in. Het meisje ziet kans 
om de brandklok te luiden, waarna de 
officier uit angst voor de boer en zijn 
knechten het raam uitspringt. Tot zijn 
navel belandt hij in een kuil met stront1. 
Als Jan in het begin van zijn diensttijd 
zijn wapenbroeders ziet eten moet hij 
zich soms omdraaien om te voorkomen 
dat hij overgeeft. De flankeur schrijft: 
“goore zwijnen bestaan er onder ’t 
menschdom”. Na twee maanden is 
hij eraan gewend. De legerleiding 
went echter nooit aan het gedrag 
van de Noord-Hollandsche schutters. 
Velen wordt later hun onderscheiding 
geweigerd vanwege “dronkenschap, 
smerigheid en lieder(l)ijk gedrag”1.

Oogziekte
Zondag 12 juni 1831. Jan en Frederik 
moeten met hun eenheid Nijmegen 
verlaten, waar ze zeven maanden 
in garnizoen hebben gelegen. Ze 
bedanken de heer des huizes, 
advocaat en auditeur-militair D. Smits, 

en diens gezin, waar ze ingekwartierd 
waren. De Amsterdammers hebben 
het er al die tijd “door en door goed” 
gehad. Vervolgens marcheert het 
tweetal met hun wapenbroeders naar 
het dorp Zeeland, bij Uden. De weken 
hierna trekt Jans bataljon in het oosten 
van Noord-Brabant heen en weer1.
Jan en zijn makkers gaan de officieren 
zoveel mogelijk uit de weg. Hoe meer 
contact, hoe groter de kans op de 
gevangenis, is Jans ervaring. Veel 
bijzonders gebeurt er niet. Nou ja, 

in Gemert steekt de 
schutter op 11 juli met 
de bajonet dwars door 
zijn duim als hij de 
laadstok in zijn geweer 
stopt. Verder verdrinkt 
een Amsterdammer, 
is er een uitval van 
de Belgen, regent 
Jan drijfnat, stikt hij 
bijna van de hitte op 
de heide en geniet 
in Heeze van “een 
allerschoonst kasteel”1.
Op 21 juli 1831 
aanvaardt Leopold 
van Saksen-Coburg 
de soevereiniteit over 
België. Hierdoor dreigt 
de scheiding van 
België en Nederland 
definitief te worden. 
Om dit te voorkomen 
geeft koning Willem I 
op 2 augustus 1831 

opdracht om het opstandige deel van 
de Nederlanden binnen te vallen3. 
Onder de 30.850 militairen die de 
Belgische grens oversteken zijn  
14.805 schutters, dus 48% van het 
totaal6.
Jan trekt met zijn bataljon een dag later 
vanuit Valkenswaard België binnen. Na 
vijf uur marcheren overnachten zij op 
de Lommelse heide. De nacht is koud 
en klam. De mannen slapen onder 
hun soldatenjas. De ransels dienen als 
kussens. De volgende ochtend denken 
de meesten dat hun nek gebroken is 
door de harde vierkante rugtas1.
Het leger zorgt erg slecht voor eten 
en verpleging van de soldaat. Reeds 
tijdens de eerste dagen van de 
veldtocht moeten de krijgslieden uren 
wachten op karige hoeveelheden 
voedsel, dus proberen ze zelf eten te 
bemachtigen7. Bij de eenheid van Jan 
is het niet anders. Er is geen voorraad 
meegenomen, maar wel zeven koeien. 
Zodoende roosteren de meesten een 
stuk vlees aan hun laadstok boven 
een vlam van takken en groene 
bladeren. Al snel vinden de mannen 
drie boerderijen, waar wat aardappelen 
en wortelen op het veld staan. De 
schutters gaan op rooftocht, hoewel 
de grootmajoor met getrokken degen 
zijn mannen achterna zit en roept dat 
dit schande is. Over het algemeen is 
evenwel de gedachte dat tijdens een 
gevecht toch alles wordt vertrapt of 
verbrand. Dus is het beter “er de buik 
mede te vullen dan honger te lijden en 

Afb. 4: Schutters uit Utrecht op weg naar het zuiden. Half oktober 1830 worden, met uitzondering van 
Noord-Brabant, in het hele Noorden van Nederland de rustende schutters opgeroepen. 
Bron: Stalknecht H.: De Broedertwist, in: 20 Eeuwen Nederland en de Nederlanders, nr. 4 Vijanden en oorlogen, Zwolle 1998, 
p. 96.

Afb. 5: Dronken militairen voor de herberg ‘Het Dorstig Hartje’, ergens 
in Noord-Brabant. Veel Noord-Hollandsche schutters wordt hun 
onderscheiding geweigerd vanwege dronkenschap.
Bron: Kikkert J.C.: Bericht van de Tiendaagse Veldtocht. Noord-Brabant en België in 
de frontlijn 1830-1834, Rotterdam 1980, p. 126.
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de anderen dag mogelijk al wat er was 
zien te vernielen”, aldus Jan1.
Het grootste probleem is de dorst. 
Overdag is het snikheet. Daarbij komt 
nog dat de militairen urenlang moeten 
lopen in wolken stof, opgeschoffeld 
door het marcheren over mulle 
zandwegen8. Pieter de Lange uit 
Alkmaar is bij het korps  
Noord-Hollandsche Vrijwillige Jagers. 
Over de tweede dag van de veldtocht 
schrijft hij: “De hitte, het gulle (rulle, 
red.) heizand, en het gebrek aan water 
plaagde ons vreselijk”7.
Johannes Kikkert uit Den Burg is 
tweede luitenant bij de  
Noord-Hollandsche schutters. Op 
dezelfde dag als Pieter schrijft 
Johannes: “Deeze dag hadde wij 
een zware marsch, daarbij eene 
zeer groote hitte, hetwelk eene 
verschrikkelijke dorst veroorzaakte. 
Water was er weinig of niets te 
vinden, dit was voor ons hoogst 
onaangenaam en tevens sleepte het 
groote gevolgen met zich. Te Moll 
vielen verscheidene schutters en 
miliciciennes (dienstplichten, red.) 
dood in gelederen. (Op onze marsch 
waren er bovendien nog veele achter 
gebleven, hetwelk enkel en alleen 
daaraan was toe te schrijven)”6.
Soms vinden de mannen een drabbige 
plas, anders drinken zij uit het 
wagenspoor. Jan: “godswonder dat 
er geen meer zieken kwamen. Velen 
waren er die ’t naderhand op hun ogen 
kregen en lang duurde eer ’t weer 
genezen wouw”1. 
Waarschijnlijk heeft de Amsterdammer 
het over een besmettelijke ontsteking 
van het bindvlies van de oogleden. 

Deze kwaal komt in de eerste helft 
van de negentiende eeuw vooral 
bij militairen voor. De ziekte werd 
veroorzaakt door tal van factoren waar 
vooral soldaten aan blootstonden, als 
verwonding van het oog, stof, zand, 
felle wind, te scherp licht en  
langdurige inspanning van de ogen. 
Deze factoren konden bijvoorbeeld 
optreden bij de vaak lange marsen 
over stoffige wegen en de grote 
opeenhoping van krijgslieden in  
slechte kazernes8.
In de negentiende eeuw is de 
oogziekte in bijna alle Europese 
legers berucht door haar epidemische 
uitbreiding, haar bijzondere 
hardnekkigheid en soms de voor het 
gezichtsvermogen noodlottige afloop9. 
In de periode 1816-1861 is maar liefst 
20% van alle soldaten in Europa door 
de oogziekte aangetast. Hiervan wordt 
3,5% gedeeltelijk en 0,5% geheel 
blind. In het Nederlandse leger breekt 
de oogkwaal voor het eerst in 1814 
uit te Gent. Vervolgens verspreidt zij 
zich over de garnizoenen, vooral in de 
hooggelegen streken van Brabant en 
Vlaanderen10.
Ook Jan wordt ziek, maar niet aan 
zijn ogen. Op 5 augustus marcheert 
hij de hele dag door heide, bossen 
en moerassen. Eindelijk komen de 
mannen bij een boerderij. De stokoude 
boer vertelt dat nog geen half uur 
geleden ongeveer honderd Belgische 
Jagers vertrokken zijn. Jan en zijn 
makkers hebben ontzettende dorst. 
De Amsterdammer doet zich tegoed 
aan de karnemelk uit een grote kuip. 
Hij drinkt snel omdat anderen op hem 
wachten. Plotseling “was ’t net alsof 

mijn lijf in een steen veranderde”. 
Jan raakt totaal van streek omdat 
gezegd wordt dat de Belgen tijdens 
hun terugtocht al het eten en drinken 
vergiftigen. De volgende dag heeft hij 
volgens eigen zeggen “de pleuris”1. 
Jans wapenbroeders bezetten van 
8 tot 16 augustus Hasselt. Daarna 
marcheren zij terug naar  
Noord-Brabant1. Willem I heeft  
namelijk het leger bevolen zich 
onmiddellijk terug te trekken wanneer 
Franse troepen de Belgen zouden 
helpen. Op 10 augustus is het 
zover. Nog vóór het verzoek van 
koning Leopold I trekken die dag 
Franse eenheden in drie colonnes 
over de grens. Twee dagen later is 
het wapenstilstand en de veldtocht 
voorbij11. 
Op 21 augustus zijn de  
Noord-Hollandsche schutters weer in 
Noord-Brabant. Jan is al eerder met 
nog een paar zieke kameraden naar 
Eindhoven gezonden. Daar is sinds  
7 augustus een hospitaal. Vanuit  
België rijden de ziekenwagens er in 
lange colonnes naar toe, waarbij de 
patiënten op zachte bedden liggen. 
Diezelfde zevende augustus komen  
de eerste gewonden in Eindhoven  
aan. Het zijn ongeveer 30 licht 
gekwetsten. Zij vormen het begin van 
een dagelijkse stroom van patiënten. 
Alleen al op 7, 8 en 9 augustus rijden 
door Eindhoven 151 wagens met 
gewonde soldaten. Het hospitaal kan 
echter slechts 80 à 100 patiënten 
opvangen. Veel te weinig. Jan komt  
’s nachts om twaalf uur aan; samen 
met tien man is een huis zijn 
onderkomen12.

Afb. 6: Inhuldiging van Leopold I op het Koningsplein te Brussel, 21 juli 1831. Hierdoor dreigt de 
scheiding van Nederland en België definitief te worden. 
Bron: Veraghtert K.: De economie in de Zuidelijke Nederlanden 1790-1970, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 
10, Haarlem 1981, p. 137.

Afb. 7: Koning Willem I in 1833. Willem I geeft op 
2 augustus 1831 opdracht het opstandige deel 
van de Nederlanden binnen te vallen.
Bron: Bornewasser J.A.: De zelfstandige eenheidsstaat in 
de Noordelijke Nederlanden gegrondvest 1813-1814, in: 
Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 11, Weesp 
1983, p. 218.
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Stoomboot en trekschuit 
Het hospitaal te Eindhoven is voor 
de patiënten van de veldtocht de 
eerste opvang in Nederland. In een 
eerdere bijdrage is de organisatie 
van de ziekentransporten tijdens de 
Tiendaagse Veldtocht uiteengezet. 
De patiënten worden geëvacueerd via 
een modern aandoend systeem, van 
een mobiel veldhospitaal via een vast-
veldhospitaal naar een groothospitaal. 
Het Groot Ziekengasthuis in 
’s-Hertogenbosch is in die dagen 
de spil van de opvang van zieke en 
gewonde soldaten13. 
Ook Jan wordt daar op 18 augustus 
met nog een paar maten heen 
gereden. Op één van de  
40 bespanningen van het Eindhovense 
hospitaal gaat het via Best, Boxtel en 
Vught naar het Gasthuis in de  
Noord-Brabantse hoofdstad, zes uur  
gaans. Daar worden de mannen 
ieder op een bos stro op de grond 
gelegd. Jan krijgt direct een aderlating. 
De Amsterdammer heeft er geen 
vertrouwen in. Volgens hem kreeg 
hij er “een stevige koorts” van “welke 
gedurende een maand bij mij van tijd 
tot tijd aanhield.” Zoals de meeste van 
zijn wapenbroeders heeft hij het toch 
al niet op hospitalen begrepen. Als 
het even kan proberen de soldaten 
onder een opname uit te komen. Het 
grote publiek vindt dat aderlatingen en 
andere medische behandelingen de 
ziekten niet kunnen bestrijden en laat 
zich liever door kwakzalvers helpen14.
In het Groot Ziekengasthuis 
worden de militaire patiënten door 

de eerstaanwezende officier van 
gezondheid geselecteerd. De 
zwaarste zieken, de gewonden en 
alle besmettelijke patiënten blijven 
in het Gasthuis. Ook de bijna 
herstelden mogen op bevel van de 
bevelhebber van de stad niet worden 
geëvacueerd, “waardoor geene 
militairen onnodig van de armée 
worden verwijderd, en vele nutteloze 
kosten worden voorgekomen”, aldus de 
bevelhebber. Overigens zijn de militaire 
geneesheren hiertoe ook niet genegen, 

want zij willen een ander hospitaal 
niet met de eer van de genezing laten 
strijken15. 
Gemiddeld liggen er die 
augustusmaand 647 soldaten in het 
Groot Ziekengasthuis. Het hoogste 
aantal wordt bereikt op 21 augustus 
met 864 patiënten16.
Op maandag 23 augustus wordt Jan  
geëvacueerd.  
Het Groot Ziekengasthuis voert 
patiënten af naar de hospitalen in 
Gorinchem, Delft en Utrecht. Jan vaart 
met de stoomboot “Anna Paulowna” 
naar Delft, voor die tijd heel modern. 
De eerste stoombootverbinding 
in Nederland vaart sinds 1822 
tussen Willemsdorp en Moerdijk. 
De “Anna Paulowna” pendelt vanaf 
1829 drie keer per week tussen 
’s-Hertogenbosch en Delftshaven. 
De stoomschepen zijn raderboten 
en sneller dan gejaagde of gezeilde 
vaartuigen. Alle evacuaties gaan zo 
veel mogelijk via het water omdat 
wagens te veel schokken en de 
patiënt zo extra pijn lijdt. De wegen 
zijn namelijk erbarmelijk en de koetsen 
hebben geen vering. Verder zijn ze 
koud en tochtig. Tenslotte is vervoer 
over water goedkoper17. Op het schip 
worden de patiënten begeleid door 
een militaire geneesheer en één of 
twee onderofficieren. De laatsten 
moeten de patiënten verzorgen en eten 
uitdelen. Vanaf half augustus tot en 
met in ieder geval oktober 1831 zijn er 
bijna dagelijks evacuaties vanuit het 
Gasthuis18.
Voor de boot vertrekt, krijgen de 

Afb. 8: Rustpauze van Nederlandse soldaten tijdens de Tiendaagse Veldtocht.
Bron: Frederiks J.R.Th.: De Tiendaagse Veldtocht, in: Velema W. (samenstelling), Spectrum atlas van historische 
gebeurtenissen in de Lage Landen, Utrecht en Antwerpen 1985, p. 136. 

Afb. 9: Nederlandse cavalerie met op de achtergrond de slag om Hasselt in 1831. Jans wapenbroeders 
bezetten deze stad in augustus van dat jaar.
Bron: Laanstra W.: Andreas Schelfhout 1787-1870, Amsterdam 1995, p. 186.
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patiënten brood en thee als ontbijt. 
Tijdens de reis is het middagmenu 
per zieke 250 gram vlees, een halve 
kilo witbrood en 30 centiliter bier. 
De ernstig zieke patiënten kunnen 
desgewenst tisane krijgen. Dat is 
een drank (een oplossing, weking, 
aftrekking of afkoking) die speciaal 
voor zieken wordt gemaakt19.
De scheepsmaaltijd is prima 
vergeleken met het menu dat Jan 
met de Pet vrijwel altijd verorbert: 
aardappelen met azijn en mosterd, 
meelpap, roggebrood en koffie of een 
zwart vocht wat daarvoor doorgaat. 
Ten opzichte van de heerlijkheden 
in het Groot Ziekengasthuis is het 
echter karig. Daar krijgen de patiënten 
’s middags een gevarieerde maaitijd 
van soep, vlees, rijst of aardappelen 
en groenten. Bovendien worden de 
soldaten door de talloze burgers, die 
zich het lot van de ongelukkigen van 
de veldtocht aantrekken, getrakteerd 
op bijvoorbeeld spek, kaas, brood, fruit, 
suiker, wijn en tabak20. 
Bij aankomst moet het hospitaal voor 
het avondeten zorgen. Jan en zijn 
maten hebben pech. Wanneer zij Delft 
binnen varen staat een chirurgijn-
majoor de patiënten al op te wachten. 
Hij kan hen niet helpen. Die dag zijn 
er al twee boten met zieken vanuit 
’s-Hertogenbosch aangekomen en 
het hospitaal is vol. Direct worden de 
soldaten in zes trekschuiten gelegd 
en om elf uur ’s avonds varen ze door 
naar Utrecht21. Normaal is dit niet. 
Gebruikelijk is dat als de hospitalen 
van Delft en Gorinchem vol zijn, de 

patiënten te Gorinchem in wagens 
worden gelegd. Vandaar worden zij 
naar de trekschuit in Vianen gereden. 
Vervolgens gaat de tocht naar het 
Rijkshospitaal in Utrecht. Dit is sinds 
1822 gevestigd in de Springweg en 
tegenwoordig hotel “Grand Hotel  
Karel V.”22

De volgende avond om acht uur  
komen ze in de Domstad aan. 
Helaas, ook hier is het hospitaal vol. 
Het plan is om ’s anderdaags dan 
maar naar Amsterdam te varen. Er 
ontstaan echter problemen over de 
vrachtpenningen. Vandaar dat Jan en 
zijn makkers drie uur na aankomst toch 
worden ontscheept. Ze komen op de 
enorme zolder van de Willemskazerne 
terecht. Iedereen krijgt een bos stro. 
Jan: “Wij hadden nog al een zegen dat 
’t niet koud was, anders hadden wij van 
de kouw omgekomen...”1

Bloedzuigers
Op 25 augustus verhuizen de  
patiënten van de zolder naar het 
Rijkshospitaal. Jan is één van de heel 
velen. Als gevolg van de veldtocht 
of “de 10 daagsche ruzie”, zoals de 
schutter zegt, belanden in totaal maar 
liefst 25.000 man in het Rijkshospitaal. 
Een nieuw, licht en lucht toelatend 
gebouw. Jan is er mee in zijn nopjes: 
“Hier was een allerbeste legging en 
rein haast ongeloofbaar.”23

De flankeur is niet de enige die een 
loftrompet blaast over het hospitaal. In 
januari 1839 pleit de chirurgijn-majoor 
van de garnizoensziekenzaal te Breda 
bij de bevelhebber van die vesting. 
De geneesheer wil na klachten van 
zieke officieren “het ameublement” en 
“voorwerpen van ligging als anderzins 

in de vertrekken in dewelke de zieke 
officieren behandeld en verpleegd 
worden”, zoals in het Rijkshospitaal 
hebben24.
Jan ligt in een zaal met 50 bedden.  
Hij komt onder de hoede van chirurgijn-
majoor professor F.S. Alexander. De 
professor is een fervent aanhanger  
van de militaire geneesheer  
F.J.V. Broussais te Parijs. Deze betoogt 
dat dierlijk leven door prikkels staande 
wordt gehouden. Een gelijkmatige 
verdeling ervan geeft gezondheid. Te 
sterke of te zwakke prikkels leiden tot 
ziekte. Geheel in overeenstemming 
met Broussais bestaat Alexanders 
therapie grotendeels uit bloedzuigers. 
“Een heel of een half eskadron”, 
luidt zijn commando aan de 
ziekenoppassers in het hospitaal. Zijn 
studenten zien dergelijke drastische 
bloedontlastingen als “vampyrisme”25. 
Ook Jan vindt diens therapie 
onverteerbaar. Hij verafschuwt vooral 
het dieet dat Alexander de krijgslieden 
oplegt. Tweemaal per dag zeven volle 
eetlepels karnemelk en dat vijf dagen 
achter elkaar1. 
Bij overmaat van ramp kan Jan de 
ziekenoppassers niet omkopen. 
Weliswaar verdienen zij vergeleken 
met de arbeiders in Utrecht weinig:  
40 cent per dag, terwijl bijvoorbeeld 
de katoendrukkers 66,7 cent tot  
f 3,33 ontvangen. Arbeiders in  
de lakenfabriek beuren f 1,67 tot  
f 2,- per dag. En dat in een tijd waarin 
de lonen voor ongeschoolde arbeid 
tenderen naar een minimumniveau 
dat nauwelijks het bestaansminimum 
garandeert. Daarentegen verdienen de 
ziekenoppassers vergeleken met de 
schutters-flankeurs nog aardig.  

Afb. 10: Aanlegplaats voor stoomboten in de Zuidwillemsvaart bij ’s-Hertogenbosch.
Bron: Ten Horn-Van Nispen M.L.: Infrastructuur, vervoersstromen en waterstaat, in: Van den Eerenbeemt H.F.J.M. (red.), 
Geschiedenis van Noord-Brabant, deel 1 Traditie en modernisering 1796-1890, Amsterdam en Meppel 1996, p. 159.

Afb. 11: Rijkshospitaal te Utrecht in 1860. Als 
gevolg van de Tiendaagse Veldtocht van 1831 
worden daar 25.000 man opgenomen.
Bron: Portegies M.M.: Opleiding van militaire 
geneeskundigen in Nederland, 1795-1880, in:  
Geschiedenis der Geneeskunde, jrg. 5 1999, nr. 3, p. 151.
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Deze laatsten hebben meestal  
een traktement van vijftien cent  
per dag. Dus ruim 62% minder dan 
de verplegers, die bovendien onder 
strenge controle staan26.
De Amsterdammer vindt de professor 
“een allerhaatlijkst man. Hij liet de 
menschen bijna van honger omkomen 
en vond er geen been in als er eens 
een naar ’t dooijehok gebracht werd 
daar nog leven in was, hetwelk meer 
dan eens gebeurd was.”1

Al snel is de flankeur koortsvrij, maar 
tot zijn spijt mag hij niet weg. Op 
zondag 29 augustus wordt Jan verrast 
door een bezoek van zijn vader en zijn 
broer. Zij hebben een brief van zijn 
verloofde Antje Ridderikhoff bij zich. 
Terwijl hij het schrijven leest komt ze 
binnen. Jan is blij, hij heeft veel naar 
haar verlangd. De hele dag blijft Antje 
bij hem. ’s Avonds om half zeven moet 
ze weer naar het Slot te Loenersloot, 
4½ uur gaans ten noordwesten van 
Utrecht. Daar is ze dienstmeisje.  
Jans vader en broer blijven nog 
anderhalf uur27.
De volgende dag komen zijn vader 
en broer weer. Zij regelen dat uit een 
aangrenzend huis een dakpan wordt 
uitgelicht. Via het gat zakt in de tuin 
van het hospitaal een feestmaal  
voor Jan af. Een groot stuk spek,  
twee broden, een fles wijn en nog  
veel meer, doen hem het vreselijke 
dieet van chirurgijn-majoor Alexander 
even vergeten1.
Na het vertrek van zijn familie verveelt 
de Amsterdammer zich steeds meer in 
“dit verblijf des hongers”. Op een dag 
wacht Jan tot het schemert. Samen 
met twee wapenbroeders klimt hij in 
de tuin. Nu scheiden nog drie muren 

de mannen van hun vrijheid. Jan gaat 
voorop. Hij springt van de laatste muur 
en landt letterlijk voor de neus van 
een steenhouwer, die een regenbak 
aan het hakken is. De man schrikt zich 
een aap en springt bijna een meter 
achteruit. Helaas is voor Jans vrienden 
die laatste muur te hoog1. 
Jan vraagt de steenhouwer om te 
helpen zijn twee kameraden ook over 
de muur te krijgen. De man weigert en 
wil de drie avonturiers bij de directeur 
van het hospitaal aangeven. Gelukkig 
heeft de steenhouwer een dochter van 
een jaar of twintig. Het meisje begrijpt 
Jan helemaal als hij vertelt dat hun 
lege magen de reden van hun vlucht 
zijn. De dochter pakt een ladder en 
steekt die naar Jans maten. Even later 
zijn ook zij vrij1.
De kornuiten lopen naar de eerste 
de beste herberg, drinken wat en 
wachten tot de “Vliegende Schuit” naar 
Amsterdam vertrekt. Deze trekschuit 
wordt aangejaagd met galopperende 
paarden en is de TGV onder de 
trekschuiten. Op dinsdag 31 augustus 
komen ze in de hoofdstad aan.  
Jans ouders en broer zijn erg blij als  
ze hem zien28. 
Drie dagen later, ’s ochtends om  
acht uur, staat Antje voor de deur.  
Jan is blij verrast. De hele dag genieten 
ze en wandelen in en om Amsterdam. 
’s Avonds slaapt het meisje bij een 
vriendin en de volgende dag gaat het 
stel naar haar ouders. Zondag eten ze 
bij vader en moeder Ridderikhoff en 
vervolgens gaan ze naar Jans ouders. 
’s Anderdaags 6 september, neemt 
Antje afscheid. Ook Jan vertrekt met 
zijn twee makkers weer naar Utrecht.  
’s Ochtends om half vier komen 

ze daar aan. Het trio zoekt een 
logement om flink te eten, want ze 
weten zeker dat schraalhans weer de 
keukenmeester wordt. Na een dagje 
Utrecht lopen de drie vrijbuiters naar 
het Rijkshospitaal. Om half acht  
bellen ze bij de grote poort aan. Een 
half uur later staan de mannen voor  
de directeur, P.L. Beckers29.
Beckers vraagt waarom ze de benen 
hebben genomen en zegt dat ze maar 
weg moeten blijven. Jan antwoordt dat 
ze geen weglopers zijn, anders zouden 
ze zelf niet zijn teruggekomen. Graag 
willen ze evenwel wel wegblijven als 
ze tenminste hun wapens terugkrijgen. 
Jan: “Hadden wij onze wapens gehad, 
dan hadden wij niet weder een huis 
opgezogt daar men bijna van honger 
sterft. Maar wij hadden regtdoor naar 
’t leger gegaan...” De flankeur zegt 
dat ze gezond zijn omdat ze anders 
niet naar Amsterdam hadden kunnen 
reizen. De drie krijgsbroeders willen 
hoe eerder hoe liever terug naar hun 
bataljon. Maar helaas; ze moeten weer 
naar de ziekenzaal. Even later worden 
de drie soldaten weer geroepen.  
Jan: “Onze straf was bepaald geweest 
op 4 dagen in de dooijekelder te zitten, 
maar omdat wij dat zoo netjes gedaan 
hadden, werden wij van die straf 
verschoond en konden naar boven 
gaan.” Wel wordt de drie gevraagd 
niet te veel over hun avontuur op te 
scheppen, anders zouden er meer 
patiënten hun voorbeeld kunnen 
volgen1. 
Vooral schutters hebben de naam 
op eigen houtje verlof te nemen. In 
’s-Hertogenbosch staat twee dagen 
provoost voor iedere dag ongeoorloofd 
vrijaf. De drie vrienden hebben maar 

Afb. 12: Dienstmeisje geschilderd door  
H. van Hove (1814-1864).
Bron: Asvarisjtsj B.I., Vliegenthart-Van der Valk Bouman J.M.: 
Hollandse 19de-eeuwse schilderkunst uit de Hermitage  
en Paleis Het Loo. Dutch 19th century painting from the 
Hermitage and Paleis Het Loo, Apeldoorn en Zwolle 1994,  
p. 51, 53.

Afb. 13: Aanzien van het Slot te Loenersloot uit hoofdzakelijk de zeventiende en achttiende eeuw. Alleen 
de ronde verdedigingstoren stamt uit de dertiende eeuw.
Foto: Portegies-Hermans E.M.: 9 juli 2005. 
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liefst een volledige week vakantie 
gevierd. Vier dagen opsluiting voor Jan 
en zijn maten zou in dit licht dus al heel 
schappelijk zijn. Toeval of niet, evenals 
Jan is de directeur bepaald geen vriend 
van professor Alexander. Al jaren heeft 
Beckers met hem zulke diepgaande 
meningsverschillen over de leer van 
Broussais, dat hij een paar maanden 
later ontslag neemt30. 
De volgende dag komt Alexander 
zoals gewoonlijk visite afleggen. Tegen 
de drie avonturiers zegt hij niets. Ze 
krijgen meer eten en sommige zieken 
hebben “groot berouw” niet met hen 
te zijn meegegaan. Op 14 september, 
twintig dagen na Jans opname in  
het Rijkshospitaal, vertrekken de  
drie krijgslieden weer naar hun 
bataljon. Ze kijken ernaar uit want 
volgens de Amsterdammer is het  
“beter daar zijn dienst te doen als  
hier honger te lijden.”1

’s Morgens om half vier marcheert 
de schutter met 150 man naar 
Gorinchem. Via ’s-Hertogenbosch 
en Helmond komt Jan in Deurne bij 
zijn bataljon. Met zijn wapenbroeders 
komt hij vervolgens in tal van andere 
Noord-Brabantse plaatsen. Zo is de 
flankeur in februari 1832 te Cuijk waar 
hij tijdens de wacht ziek wordt. De 
Amsterdammer krijgt iets van een 
geneesheer waardoor hij erg moet 
zweten en is twee dagen later weer 
beter1. 
In juni 1833 wordt Jan weer 
opgenomen op de militaire afdeling 
van het Groot Ziekengasthuis in 
’s-Hertogenbosch. Nu voor achttien 
dagen. Op 26 augustus 1834 

marcheert hij tenslotte met zijn bataljon 
naar Amsterdam. Daar worden de 
schutters op 5 september feestelijk 
ingehaald1.

Mishandeling
In oktober 1850 wordt Jan, inmiddels 
45 jaar oud, met bronchitis in het 
Binnengasthuis te Amsterdam 
opgenomen1. Het Gasthuis is één van 
de twee overheids-ziekeninrichtingen 
van de hoofdstad. Sinds 1578 is het 
gevestigd in het “Oude en Nieuwe 
Nonnenklooster”. In 1850 komen er 
1782 patiënten terecht. Hiermee is 
het verreweg het grootste ziekenhuis 
van de stad. De toestanden zijn ook 
voor die tijd in vrijwel alle opzichten 
ronduit beroerd. Het is te klein, donker, 
somber en door en door smerig. De 
binnengekomen patiënten, onder 
wie veel bedelaars, worden als regel 
niet gebaad en er bestaat geen 
gasthuiskleding. In tegenstelling tot het 
Rijkshospitaal, waar de patiënten sinds 
1825 hospitaalkleren dragen, liggen de 
zieken in het Binnengasthuis hierdoor 
in de kribben met hun eigen kleren vol 
ongedierte31.
Het personeel van het Gasthuis 
bestaat merendeels uit “zaalknechten” 
en “zaalmeiden”. In de periode 
1874-1881 zijn dit er in het Binnen- 
en Buitengasthuis samen jaarlijks 
doorgaans 183, waarvan er gemiddeld 
178 vertrekken. Zij worden dan ook 
zeer slecht betaald. Door dit grote 
verloop hebben de geneesheren 
nauwelijks gezag over de verplegers. 
Voor een deel zijn dit oud-patiënten, 
die na hun ontslag uit het Gasthuis 
geen ander werk kunnen vinden. De 
andere groep dienstpersoneel bestaat 

uit bedelaars. Dagelijks mishandelen 
zij zieken die geen fooien geven. Ook 
dienen de verplegers voorgeschreven 
geneesmiddelen niet toe, dwingen zij 
patiënten tot werk en eten hun voedsel 
op, of verkopen het tegen opbod32. 
Geen wonder dat het Binnengasthuis 
berucht is om de onrustbarende 
hoge sterfte. In 1850 bezwijken er 
298 patiënten, ofwel 167,2 0/00. Ter 
vergelijking, in 1835, vier jaar nadat 
Jan op de militaire afdeling van 
Bossche Groot Ziekengasthuis ligt, 
is het sterftecijfer daar van de 4940 
opgenomen patiënten 11,333. 
Jan houdt het op 31 januari 1851 voor 
gezien. Net als in het Rijkshospitaal 
krijgt hij dan bezoek. Deze keer 
niet van zijn geliefde, maar van een 
vriend. Vriend Hein. Met zijn 45 jaar 
is hij behoorlijk oud geworden. De 
doodgeborenen niet meegerekend, 
haalt 65,2% van de Amsterdammers 
in de periode 1841-1860 zijn leeftijd 
niet34.

Dagboeken
Het verhaal van Jan Teunisse is 
grotendeels ontleend aan zijn dagboek. 
Tijdens de Belgische Opstand van 
1830 en de veldtocht van 1831 die 
hierop volgt, houdt menig krijgsman 
een dagboek bij. Een aantal hiervan  
is uitgegeven1. 
In een dagboek of journaal schrijft de 
auteur over zijn of haar belevenissen, 
gedachten en gevoelens. Het is 
discontinu, fragmentarisch en 
ongereflecteerd en daarom het 
tegendeel van de achteraf geschreven 
en gestroomlijnde autobiografie35.
Het journaal van Jan Teunisse valt 
midden in het hoogtepunt van de 

Afb. 14: P.L. Beckers (1789-1851), in 1831 
directeur van het Rijkshospitaal te Utrecht. 
Bron: Portegies M.M.: Opleiding van militaire 
geneeskundigen in Nederland, 1795-1880, in:  
Geschiedenis der Geneeskunde, jrg. 5 1999, nr. 3, p. 152.

Afb. 15: Trekschuit op de Maas bij Cuijk.
Bron: Ten Horn-Van Nispen M.L.: Infrastructuur, vervoersstromen en waterstaat, in: Van den Eerenbeemt H.F.J.M. (red.), 
Geschiedenis van Noord-Brabant, deel 1 Traditie en modernisering 1796-1890, Amsterdam en Meppel 1996, p. 159.
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dagboekcultuur, de eerste helft van 
de negentiende eeuw. Uit onderzoek 
van de Nederlandse dagboeken uit 
die tijd blijkt dat de meesten tamelijk 
onpersoonlijk zijn. De pennen lijken 
niet zozeer in beweging te zijn gezet 
om het eigen innerlijk te ontsluieren 
dan wel om zichzelf te documenteren 
in relatie tot de wereld om zich 
heen36. De Duitse historicus Reinhardt 
Koselleck signaleert een breukervaring 
in het historisch bewustzijn in de 
periode 1750-1850, onder andere als 
gevolg van een enorme versnelling in 
deze periode van politiek-sociale en 
economisch-technische ontwikkelingen. 
Hierdoor ontstond een bewustzijn 
waarin het heden niet logisch 
voortvloeit uit het verleden en waarin 
de toekomst - een nieuw woord in de 
Nederlandse taal rond 1800 - open ligt. 
De toename van de behoefte zichzelf 
en het eigen verleden op papier vast te 
leggen, kan mogelijk worden verklaard 
als een reactie op de breukervaring 
tussen heden en verleden, als een 
poging om “ervaringen te controle ren, 
waarom niet op grond van eerdere 
ervaringen kan worden geanticipeerd”, 
aldus Koselleck37. 
Een tweede reden van de vele 
dagboeken in de eerste helft van 
de negentiende eeuw, kan zijn dat 
de jaren rond 1800 de tijd van de 
Romantiek is. Dit betekent afkeer 
van de rationele mensopvatting van 
de Verlichting en haar aandacht 
voor individualiteit en persoonlijke 
ontplooiing. Vooral pubers en 
jongvolwassenen nemen de pen ter 
hand. Dit komt doordat meestal een 
crisis aanleiding is om een dagboek  
te schrijven35. 
Tijdens de Belgische Opstand komen 
de dagboekschrijvers bijna allemaal 
uit de gegoede klasse. Zij hebben 
ook binnen de krijgsmacht de hogere 
rangen. De deftige heren voeren hun 
pen beschaafd en ingetogen. Logisch 
dat juist zij schrijven. Analfabetisme is 
onder de lagere klasse troef38.
Er zijn uit die tijd twee dagboeken  
van gewone soldaten bekend. Het 
journaal van de scheepstimmerman  
Johannes van Oostendorp, die als 
fuselier de strijd om Brussel en 
Antwerpen meemaakt, is er een van. 
Johannes heeft geluk; hij blijft 
gezond. Over de geneeskundige  
dienst schrijft hij alleen dat hij 
in september 1830 uit Brussel 
verscheidene wagens met  
kermende gewonden ziet komen39.  
Het tweede boek is dat van  
Jan Teunisse. Interessant aan zijn 
ooggetuigenverslag is niet alleen 
dat hij ziek wordt, maar ook dat 

zijn ontboezemingen allesbehalve 
ingetogen of onpersoonlijk zijn. 
Zo schrijft Teunisse over “laffe 
grootschreeuwende Belgen” en 
“kokette Hagenaars”. Jan is een 
levensgenieter en komt daar rond voor 
uit. Hij geniet van zijn pijp, een biertje, 
het koren op de velden, en verorbert 
graag een haas, patrijs of eend. Ook 
de keerzijden van zijn leven laat de 
schutter niet onvermeld: honger, 
dorst, kou, verveling, van streek zijn 
en vechten met een kameraad. Het 
soldatenleven vindt de Amsterdammer 
“bitter lijden”, maar hij heeft het 
ervoor over. Hij heeft “een oprecht 
vaderlandsch hart”. Jan: “laten wij niet 
mokken want voor koning en vaderland 
is zoo zalig daar wat voor te doen”1.

Microgeschiedenis
Het dagelijkse leven van Jan met de 
Pet of Jan Soldaat doet steeds meer 
zijn entree in de geschiedschrijving. 
Ook in de geschiedenis van de 
geneeskunde40. Hiervoor zijn 
verschillende verklaringen. 
Ten eerste is het een reactie op 
de verwetenschappelijking van het 
vak Geschiedenis in de jaren zestig 
en zeventig van de vorige eeuw, 
waarbij de nadruk op kwantitatieve 
methoden kwam te liggen en de eis 
van objectiviteit heilig was. Nu de 
grenzen van die aanpak zichtbaar 
zijn geworden, heeft het geloof in 
objectiviteit bij velen plaatsgemaakt 
voor een hang naar subjectiviteit. Het 
individu met zijn gevoelens, gedachten 
en observaties voegt iets toe aan 
de kennis van het verleden waartoe 
groepen, landen of “structuren” zich 
moeilijk lenen: kleur, smaak, gevoel, 
diepte. Dagboeken vormen daarbij een 
belangrijke bron41.
Ten tweede ligt het voor de hand dat 
in een maatschappij die steeds meer 
individualiseert, wetenschappers 
het individu meer onder de loep 
nemen42. Juist de benadering vanuit 
het individu, of vanuit een beperkte 
case study, heeft zich ontwikkeld tot 
een eigen historische methode, de 
microgeschiedenis41.
Gezien de verkoopcijfers van boeken 
over microgeschiedenis juicht het 
grote publiek deze methode toe. Dat 
is te begrijpen. Niets versterkt beter 
de illusie precies te begrijpen hoe het 
is geweest dan brieven, dagboeken 
en memoires. Als ze tenminste goed 
geschreven zijn, komt het verleden 
voor het lezersoog tot leven, in al 
zijn fascinerende onbevattelijkheid. 
Juist het persoonlijke perspectief 
maakt het verleden inleefbaar en dat 
moet toch een van de allergrootste 

aantrekkingskrachten van geschiedenis 
zijn. Abstracte kennis verandert tijdelijk 
in een concrete ervaring42. Bijvoorbeeld 
de ervaring van een zieke soldaat, die 
zich bekommert om zijn lege maag, 
die houdt van zijn land, die hunkert 
naar zijn meisje. Emoties moeten niet 
verlaagd worden tot wat nagegaan, 
bewezen kan worden. De geest kan 
alleen kijken, maar het hart kan zien43.

A DUTCH GUARDSMAN DURING 
THE BELGIAN INSURRECTION, 
1830-1831
In 1814, at the Congress of Vienna, the 
northern and the southern provinces 
of the Netherlands were united into 
one nation, the Kingdom of the 
Netherlands. In 1830, the population 
of Brussels start a revolt, that spreads 
through the southern provinces. The 
King of the Netherlands sends the 
army south, and the 10 days war 
begins. But when a French army 
marches north to help the Belgians,  
the Dutch forces are withdrawn and  
the independence of Belgium is a 
fact. The Dutch army is brought up 
to strength by calling up the Civic 
Guards, the reserve component of the 
army, and occupies during many years 
strategic places in Northern Brabant, 
along the Belgian border. 
One member of the Civic Guard of 
Amsterdam is Jan Teunisse, age 25. 

Afb. 16: Erekruis voor de deelnemers aan de 
Tiendaagse Veldtocht. Opschrift: “1830-1831 
Trouw aan vaderland. Trouw aan koning.”
Bron: Stalknecht H.: De Broedertwist, in: 20 Eeuwen 
Nederland en de Nederlanders, nr. 4 Vijanden en oorlogen, 
Zwolle 1998, p. 97.
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He keeps a diary and describes 
conscientiously what happened to 
him and his comrades. When he 
becomes ill, he is evacuated to the 
military hospital at Utrecht. This 
happened successively with carts, a 
steamboat and a tow-boat. Jan writes 
about the poor medical conditions 
and the little food. He escapes from 
the hospital and goes to his family in 
Amsterdam, but returns to the hospital 
a week later. This proves that he had 
not the intention to desert and he is 
not punished, and shortly afterwards 
he is sent back to his unit. In 1833 
Jan is again ill and is admitted in the 
hospital at Bois le Duc. In 1834, he 
is finally discharged from the military 
service. Sixteen years later, age 45, 
he is admitted in the City Hospital of 
Amsterdam. The conditions there are 
far worse than those in the Military 
Hospital, and after a few months of 
unsuccessful hospitalization  
Jan Teunisse dies.
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DvO:  Departement van Oorlog
GasH: Gemeentearchief ’s-Hertogenbosch
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RANB: Rijksarchief Noord-Brabant

Noten:
1. Onderdaan in Oranje’s oorlog: Dagboek van een 

Amsterdamse schutter ten tijde van de Belgische 
onafhankelijkheidsoorlog, 1830-1832, bezorgd door 
Ingeborg Teunisse, Zutphen 2002, p. 9, 14, 15, 19, 20, 22, 
24-26, 28, 33, 38-41, 43-45, 52, 55-57, 59, 62-80, 82, 83, 
86, 88, 90, 91, 99, 110, 113, 116, 119, 123, 132. 

2. Hoffman E.R.M.: Noord-Brabant en de opstand van 1830, 
Tilburg 1974. (Bijdragen tot de Geschiedenis van het 
Zuiden van Nederland, nr. 31), p. 101, 102.  
Kossmann E.H.: De Lage Landen 1780-1980.  
Twee eeuwen Nederland en België, deel 1 1780-1914, 
Amsterdam en Brussel 1986, p. 135, 136.

3. Wels C.B.: Nederland en Europa 1830-1840, in: 
Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 11, 
Haarlem 1983, p. 291, 299, 300.

4. Van der Bie R.J., Smits J.P. (samenstelling):  
Tweehonderd jaar statistiek in tijdreeksen 1800-1999, 
Amsterdam 2001, p. 10. 
Van Bree J.T.L.M.: De Belgische opstand, in  
Velema W. (samenstelling): Spectrum atlas van 
historische gebeurtenissen in de Lage Landen, Utrecht  
en Antwerpen 1985, p. 134. 
Kossmann: a.w., p. 133-135.

5. Van den Eerenbeemt H.F.J.M., Linders-Rooijendijk M.F.A.: 
Vreemde militairen in een gesloten samenleving. Invloed 
van inkwartieringen op de bestaans- en leefsituatie in 
Noord-Brabant tijdens de eerste jaren van de Belgische 
Opstand 1830-1834, Tilburg 1986. (Bijdragen tot de 
Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, nr. 67),  
p. 175.

6. Polet T.W. e.a.: Noordhollandse schutters in de “Belze” 
opstand van 1830, Meppel 1990, p. 22, 42, 43, 56, 69, 82. 

7. Den Beer Poortugael J.C.C.: 1831. De Tiendaagsche 
Veldtocht, ’s-Gravenhage 1906, p. 335. 
Wttewaal van Wickenburgh B.W.,  
Alstorphius Grevelink P.W.: Het Leidsche Jagercorps, 
Eenvoudig maar getrouw verhaal van den veldtocht van 
het Corps Vrijwillige jagers der Leidsche Hoogeschool in 
1830 en 1831, Leiden 1881, p. 56.

8. Gobée C.: Klinische Bijdragen tot de Theorie en praktijk 
der Genees- en Heelkunde, Utrecht 1839, p. 290, 291.  
Stokvis J.B.: Handboek der bijzondere pathologie en 
therapie, deel 1, Amsterdam 1835, p. 222-225.

9. Anonymus (G.F.P.): Verslag omtrent de bij de zeemagt 
voorgekomene epidemie van granuleuse oogziekte, 
in: Geneeskundig Tijdschrift voor de Zeemagt, jrg. 2, 
’s-Gravenhage 1864, p. 129.

10. Lockwood J.A.: Opmerkelijk geval van genezing eener 
fractura bas. cranii, in: Geneeskundig Tijdschrift voor de 
Zeemagt, jrg. 1, ’s-Gravenhage 1863, p. 270-272.

11. Nater J.P.: De Tiendaagse Veldtocht. De Belgische 
Opstand 1830/1831, Haarlem 1980, p. 104, 107, 112.

12. RANB AOV AVH: inv 28, Brief van opp aan DvO, nr. 7, 
7-8-1831.  
Idem: Brief van opp aan DvO, nr. 1, 8-8-1831.  
Costerus P.J.: Brieven en dagboek van den Utrechtschen 
Vrijwilligen Jager Pieter Jacob Costerus 1830-1831. 
Bezorgd door M.G. de Boer en J.C. Costerus, Amsterdam 
1917, p. 212.  
Kikkert J.G.: Bericht van de Tiendaagse Veldtocht.  
Noord-Brabant en België in de frontlijn 1830-1834, 
Rotterdam 1980, p. 124. 
Van Moorsel H.G.: Kronijk of aantekening der 
merkwaardige voorvallen binnen de gemeente Heeze en 
eenige omliggende dorpen en enkelde welken algemene 
belangstelling verdienen, Achelse Kluis 1953, p. 58. 
Onderdaan in Oranje’s oorlog: a.w., p. 82. 
Roemer J.: Gedenkschrift van den veldtogt der Heeren 
Studenten van de Hoogeschool te Leiden, ten Heiligen 
Strijd voor Vaderland en Koning, in de jaren 1830 en 
1831, Leiden 1831, p. 31.

13. Portegies M.M.: De zieken en gewonden van de 
Tiendaagse Veldtocht in het Groot Ziekengasthuis te 
’s-Hertogenbosch, in: Nederlandse Militair Geneeskundig 
Tijdschrift, jrg. 45, 1992, nr. 6, p. 187, 188. 

14. RANB AOV AVH: inv 25, Brief van majoor Falck aan 
Amsterdamse commissie der hospitalen, 7-12-1830. 
Idem: inv 28, Brief van opp intendant van 
’s-Hertogenbosch, nr. 10, 7-8-1831. 
Van der Aa A.J.: Aardrijkskundig woordenboek der 
Nederlanden, deel 4, Gorinchem 1843, p. 114. 
Lyons A.S., Petrucelli R.J.: Geschiedenis van de 
geneeskunde, Amsterdam en Antwerpen 1981, p. 533. 
Onderdaan in Oranje’s oorlog: a.w., p. 34, 82. 
Wttewaal van Wickenburgh: a.w., p. 25, 92.

15. RANB AOV AVH: inv 27, Brief van opp aan regenten 
GZG, nr. 6, 19-4-1831. 
Idem: Brief van opp aan inspecteur-generaal 
geneeskundige dienst, nr. 1, 23-4-1831. 
Idem: inv 33, Brief van opp aan opperbevelhebber van 
Gorinchem, nr. 1100, 23-12-1832. 
GasH Archief GZG CGR: inv 118, Brief van regenten aan 
opp, nr. 318, 12-11-1831. 
Idem: Brief van regenten aan opp, nr. 187, 26-8-1831.

16. GasH Nieuw Archief Uitgaande stukken B. & W. 1831: 
Brief van B. & W. aan gouverneur van Noord-Brabant,  
nr. 494, 22-8-1831. 
GasH Archief GZG CGR: inv 391, Verpleegkosten van 
militairen 1831. Berekening aantal patiënten: de staat 
vermeldt 20.072 verpleegdagen voor augustus 1831. 
Augustus heeft 31 dagen, 20.072 : 31 = 647.

17. GasH AHG: Correspondentie College van Regenten, 
doosnr. 00706. Omslag: Inkomend 1830 militair hospitaal. 
Voorschrift tot regeling van de evacuaties van DvO, 
10-9-1830. 
RANB AOV AVH: inv 28, Brief van opp aan DvO, nr. 11, 
16-8-1831. 
Idem: Brief van opp aan DvO, nr. 6, 19-8-1831. 
Ten Horn-Van Nispen M.L.: Infrastructuur, 
vervoersstromen en waterstaat, in:  
Van den Eerenbeemt H.F.J.M. (red.), Geschiedenis van 
Noord-Brabant, deel 1. Traditie en modernisering  
1797-1890, Amsterdam en Meppel 1996, p. 156, 158, 159. 
Lafeber C.V.: Patriotten, Bataven en Groot-Nederlanders. 
Een halve eeuw vaderlandse geschiedenis, 1781-1831, 
Goirle 1996, p. 320. 
Onderdaan in Oranje’s oorlog: a.w., p. 82. 
Van Onsenoort A.G.: De militaire chirurgie, 
geschiedkundig beschouwd en met betrekking tot 
derzelver uitoefening, zoo bij de land- en zeemagt als 
in de koloniale dienst onderling vergeleken, benevens 
de pligten, die de officier van gezondheid, zoo in vrede 
als in oorlogstijd, doch inzonderheid op het slagveld, te 
vervullen heeft, Utrecht 1832, p. 101.

18. GAsH Archief GZG CGR: inv 118, Brief van regenten aan 
DvO, nr. 285, 15-10-1831. 
Idem: Brief van regenten aan onder intendant, nr. 337, 
7-12-1831. 
Idem: inv 308, Brief van administra teur aan commandant, 
nr. 239, 30-3-1833. 
Idem: Brief van administrateur aan directeur van het 
Rijkshospitaal, nr. 240, 30-3-1833. 
RANB AOV AVH: inv 33, Brief van opp aan DvO, nr. 900, 
21-10-1832.

19. GasH AHG: Correspondentie College van Regen-
ten, doosnr. 00691. Omslag: Ingekomen 1831 militair 
hospitaal. Notitie bij brief van militaire intendant aan 
regenten, nr. 753, 29-11-1831. 
GAsH Archief GZG CGR: inv 118, Brief van regenten aan 
onder intendant, nr. 327, 7-12-1831. 
Dubois O.: De nieuwe geneeskunde. Theoretische en 
praktische behandeling van Gebruikelijke Genees- 
en Artsenijkunde Gezondheidsleer en Wettelijke 
Geneeskunde, Parijs z.j. (150), p. 528.  
Verhoeff J.M.: De oude Nederlandse maten en gewichten, 
Amsterdam 1982, p. 131.

20. GAsH Archief GZG CGR: inv 392, Verpleegkosten van 
militairen 1836-1855, achter in het register. 
GasH AHG: Correspondentie College van Regenten, 
doosnr. 00698. Omslag: Inkomend 1834 militair hospitaal. 
Brief van Gobée aan regenten, nr. 6, 30-5-1834. 
Provinciaal Dagblad: augustus en september 1831. 
Brugmans I.J.: De arbeidende klasse in Nederland in de 
19e eeuw 1813-1870, Utrecht en Antwerpen 1973 (9). 
(Aula-boeken nr. 13), p. 154, 155. 

21. GAsH Archief GZG CGR: inv 118, Brief van regenten aan 
onder intendant, nr. 327, 7-12-1831. 
Onderdaan in Oranje’s oorlog: a.w., p. 83. 

22. RANB AOV AVH: inv 33, Brief van opp aan 
opperbevelhebber van Gorinchem, nr. 1100, 23-12-1832. 
Aa: a.w., deel 11, Gorinchem 1848, p. 456. 
Onderdaan in Oranje’s oorlog: a.w., p. 83.

23. Haneveld G.T.: Het dagelijks leven der studenten. 
Het klinisch onderwijs, in: Moulin. D. de (red.), 
’s-Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen 
te Utrecht (1822-1865), Amsterdam 1988. (Nieuwe 
Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der 
Geneeskunde en der Natuurwetenschappen, nr. 26),  
p. 75.  
Onderdaan in Oranje’s oorlog: a.w., p. 83, 125.

24. RANB AOV: Archief van de vesting Breda, inv 271 
Omslag: Ziekenzalen. Brief van chirurgijn-majoor aan 
opperbevelhebber vesting Breda, nr. 6, 11-1-1839. 
Idem: Brief van militaire inten dant aan opperbevelhebber 
vesting Breda, nr. 7, 11-1-1839.

25. Haneveld: a.w., p. 75. 
Lindeboom G.A.: Dutch medical biography. A biographical 
Dictionary of Dutch Physicans and Surgeons 1475-1975, 
Amsterdam 1984, p. 17. 
Onderdaan in Oranje’s oorlog: a.w., p. 83.

26. Brugmans: a.w., p. 124. 
Hardenberg H.: Overzigt der voornaamste bepalingen 
betreffende de sterkte, zamenstelling, betaling, verzorging 
en verpleging van het Nederlandsche leger sedert den 
vrede van Utrecht in 1713 tot den tegenwoordigen tijd. 
Hoofdzakelijk op voet van vrede, deel 2, ’s-Gravenhage 
1861, p. 320. 
De Meere J.M.M.: Economische ontwikkeling en 
levensstandaard in Nederland gedurende de eerste helft 
van de negentiende eeuw, ’s-Gravenhage 1982.  
(Cahiers Sociale Geschiedenis 1), p. 74. 
Onderdaan in Oranje’s oorlog: a.w., p. 38, 83.

27. Aa: a.w., deel 7, Gorinchem 1846, p. 395. 
Onderdaan in Oranje’s oorlog: a.w., p. 15, 83, 86.

28. Lopen met Van Lennep: De zomer van 1823. Dagboek 
van zijn voetreis door Nederland. Bezorgd door Geert Mak 
en Marita Mathijsen, Zwolle 2000, p. 18, 19. 
Onderdaan in Oranje’s oorlog: a.w., p. 86, 87. 

29. Beukers H.: Bloei en kritiek. Het onderwijs onder 
inspecteurs Beckers en Snabilié, in: Moulin, D. de (red.), 
’s-Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen 
te Utrecht (1822-1865), Amsterdam 1988. (Nieuwe 
Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der 
Geneeskunde en der Natuurwetenschappen, nr. 26),  
p. 36. 
Onderdaan in Oranje’s oorlog: a.w., p. 87, 88.

30. RANB AOV AVH: inv 27, Brief van opp aan plaats 
commandant, nr. 2, 20-3-1831. 
Lindeboom: a.w., p. 96.

31. Hardenberg: a.w., p. 322. 
Verdoorn J.A.: Het gezondheidswezen te Amsterdam in 
de 19e eeuw, Nijmegen 1981, p. 131, 134-137.

32. Verdoorn: a.w., p. 142, 143.
33. GAsH Archief GZG CGR: inv 363, Naamregister van 

opgenomen militairen, 1835. 
Idem: inv 388, Register van overleden militairen, 1835. 
Verdoorn: a.w., p. 132, 136.

34. Anonymus: Sterfte-atlas van Nederland, Amsterdam 1866. 
(Uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij tot 
Bevordering der Geneeskunst) Tabel der bevolking, der 
geboorten en der sterfte in de gemeenten der provincie 
Noord-Holland opgemaakt over het twintigjarig tijdvak 
1841-1860. 
Onderdaan in Oranje’s oorlog: a.w., p. 15.

35. Luykx P.: Inleiding, in: Luykx, P. e.a., De ware 
geschiedschrijver. Apparaat voor de nieuwste 
geschiedenis, Groningen 1982, p. 92, 93, 94.

36. Blaak J., Baggerman A.: Reizigers in de tijd. 19de-eeuwse 
autobiografen en hun strijd tegen het vergeten, in: Spiegel 
historiael. Magazine voor geschiedenis en archeologie,  
nr. 3/4, jrg. 40 maart/april 2005, p. 157. 
Luykx: a.w., p. 93.

37. Blaak, Baggerman: a.w., p. 158.
38. Brugmans: a.w., p. 175. 176. 

Kikkert: a.w., p. 49. 
Onderdaan in Oranje’s oorlog: a.w., p. 9.

39. Van Oostendorp J.: Een fuselier in de Belgische opstand. 
Aantekeningen van Johannes van Oostendorp over 
de jaren 1830-1832. Met een inleidend essay, noten 
en toelichting uitgegeven door dr. H. van der Hoeven, 
’s-Gravenhage 1980, p. 51, 73.

40. Van der Heijden C.: Medische kongsi, in:  
NRC Handelsblad, jrg. 49, 20-5-2000, Katern  
Wetenschap & Onderwijs, p. 5. 
Meulenberg F.: Geur, smaak en kleur in de geschiedenis, 
in: Trouw, jrg. 60, 19-10-2002, nr. 17791, p. 45.

41. Baggerman A.: Inleiding. Egodocumenten. Dagboeken, 
brieven en memoires als historische bron, in:  
Spiegel historiael, a.w., p. 108, 109.

42. Kleijn L.: Hebben kleine verhalen de toekomst?  
Historici over microgeschiedenis, in: Spiegel historiael, 
a.w., p. 148-150. 

43. Gino C.: In wankel evenwicht. Een meisje met epilepsie 
vecht voor een normaal leven, Weert 1994. (Ervaringen), 
p. 170. 


