
 

   DAGBOEK VAN EEN 

DIENSTPLICHTIGE 

 

 

 

 

 

 

 

De militaire dienstplicht in Nederland bestaat nog 
steeds :  in 1997 is deze plicht opgeschort. 

Hoe die dienstplicht er vijftig jaar geleden uitzag wordt 
duidelijk aan de hand van een persoonlijk relaas 

 

HERINNERINGEN AAN DE DIENSTSTIJD 

Het zijn hele generaties die opgroeiden met een  
periode van het verplicht dienst doen in het leger.          
Voor velen was het een openbaring en het was stoer  :         
“in dienst wordt je een kerel…”, maar ook was de               
dienst een niet leuk omdat ze thuis niet gemist  
konden worden of dat ze helemaal niks met het leger 
hadden. Invulling van de diensttijd met nuttig werk            
was een groot probleem. Velen vervielen na de drie 
maanden opleiding in een wereld van nietsdoen of 
nutteloos werk doen. In de jaren zestig werd het     
fenomeen “KVV” ingesteld : ‘Kort Verband Vrijwilliger’       
en deze mensen hadden natuurlijk een streep voor             
op de gewone dienstplichtigen. De vergoeding van 1 
gulden per dag, de groetplicht, de stromatrassen, het 
uniform, de sterke hiërargie , het waren dingen waar           
je als eenvoudige jongen uit de provincie aan moest 
wennen. Gelukkig kreeg ik de kans mijn tijd goed in te 
vullen en heb er ook nog goeie herinneringen aan op      
mijn oude dag. Dit boekje geeft weer wat er in een terug -
gevonden dagboekje stond, aangevuld met gegevens         
die ik uit het lange termijn geheugen heb opgediept. 
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DAGBOEK VAN EEN DIENSTPLICHTIGE 

Dienstplichtig soldaat Rob Meijer no. 45.04.29.259 doet verslag van 

zijn 65-2 dienstplicht.  

De militaire dienstplicht in Nederland werd door Koning Lodewijk 

Napoleon in 1810 ingesteld. Tot op de dag van vandaag is deze plicht 

nog van kracht, zij het dat deze plicht met een wet van 1997 is 

opgeschort voor mannen met een leeftijd van 17 tot 45 jaar en niet 

afgeschaft : de dienstplicht kan zo weer ingevoerd worden…. 

Bovendien is per 2018 wettelijk bepaald dat de dienstplicht ook voor 

vrouwen geldt ! In de periode van 1950 tot 1997 zijn er zo’n 

anderhalf miljoen jongeren in dienst geweest. 

In mijn tijd (we praten dan over de jaren zestig van de vorige eeuw) 

kregen jonge mannen een oproep van de burgemeester om te komen 

naar een keuring en wanneer ze gezond en geschikt werden 

bevonden. volgde daarop een oproep om tijdelijk in dienst komen. 

Vele duizenden  jongeren  brachten een periode variërend van 1 tot 2 

jaar door in een kazerne en waren daarmee onderdeel van de parate  

nationale strijdmacht van Nederland. “ ‘s Konings wapenrok dragen” 

heette dat dan. De opleidingen waren vaak veelbelovend maar voor 

de meeste dienstplichtigen volgde hierna een lange periode van 

niets- of nutteloos werk doen. Verloren tijd. Als tankboer elke week 

een tank poetsen die nooit gebruikt werd. Eindeloze wachtdiensten 

draaien op nutteloze plekken etc. Maar er waren ook baantjes waar 

je beter van werd. Je rijbewijs halen, met apparatuur werken waar je 

anders niet aan toe zou komen, of meedraaien in een dienst-

onderdeel dat een vaste functie in het leger had. 

Je werd wel even op een jonge leeftijd voor twee jaar weggesleurd 

uit he eigen omgeving. In mijn geval was het voor de ouders niet zo 
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plezierig want ik zou de zaak overnemen. “ Koloniale Waren en 

Manefacturen” aan de Grotestraat in Ootmarsum. 

    

Een verouderde winkel waar ik een jaar m’n best heb gedaan om er 

iets van te maken maar de opkomst van de supermarkten en het 

gebrek aan geld dreven me toch een andere richting uit. Geen 

opvolgers dus en ik wilde de fotografie in. De oproep voor militaire 

dienst zag ik als een kans en had het geluk na de opleiding te werk 

gesteld te worden bij de Leger Film en Fotodienst. 

Onlangs vond ik een plakboek en een dagboekje na 50 jaar terug en 

het is toch erg aandoenlijk en interessant terug te lezen en te 

concluderen dat de wereld toch wel erg veranderd is. Blijkbaar ging ik 

toch niet helemaal spontaan onder de wapenen, het verhaal is toch 

wel een kritische beschrijving van een overheidsplicht die jonge 

burgers ongevraagd werd opgelegd.  

De brief van de burgemeester viel in de brievenbus en je kon bij de 

keuring aangeven waarnaar je voorkeur uitging en ik had 

‘Verbindingsdienst’ opgegeven. Na de opkomst en opleidingsperiode 

in Ossendrecht werd het een half jaar de Elias Beekman in Ede en 

daarna de Alexanderkazerne in Den Haag : de LFFD , Leger Film- en 

Fotodienst in Den Haag.  
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De brief van de burgemeester 

 

Het geschreven dagboek uit 1966 
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Daar gaan we : 

April 1965. 

Wat kan er wat gebeuren in zo’n korte tijd ! Ik zit nu in dienst en 

draag overdag het legergroen van de Koninklijke Landmacht. Een 

lange reis met de trein van Ootmarsum via Almelo helemaal naar 

Ossendrecht, naar de kazerne waar de oliebollen werden ontgroend 

en opgeleid dat heldhaftig soldaat. De kazerne in Ossendrecht is een 

gigantische parkeerplaats met grote blokkendozen er omheen.          

De parkeerplaats bleek een exercitieterrein te zijn en de blokkendozen 

een onderkomen voor honderden soldaten.  

 

De opkomst in Ossendrecht 

De eerste periode werd doorgebracht met kennismaken, op en af 

rennen naar verschillende locaties en je plek in de slaapvertrekken 

inrichten er voor te zorgen dat je kast werd ingepakt met al dat 

groene spul. We kregen een geweer ! Een Uzi, toen een modern 

machinegeweer. Daar moest je voor zorgen “ alsof het je moeder is’’. 

In looppas naar de kantine, in de rij staan, aan campingtafels de 

warme kwak opeten en weer snel terug : je begon er na een week ook 
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al aan te wennen…. De oliebollen die in dienst moesten kwamen uit 

het hele land. Ik ging samen met Jan Snijders uit Ootmarsum, die in 

Ossendrecht in een andere uithoek van de kazerne een plek kreeg.  

De kamers waren leeg op de kasten en bedden na. We kregen van de 

foerier een matrashoes en gingen in het gelid naar een grote schuur 

waar strobalen stonden. De balen moesten we lostrekken en het stro 

in de matrashoezen doen : dat was onze matras voor de komende 

tijd. De kasten moesten tip top worden ingepakt : elk onderdeel op     

z’ n eigen plek en kaarsrecht uitgericht. Dan kwam het onderhoud van 

je spullen. De koppel met koperen gespen moest regelmatig met 

Blenco worden ingesmeerd  worden. Een groen spulletje dat je moest 

uitpoetsen en dan begon de riem te glanzen. Het koper moest 

glimmend gepoetst worden en op de soldatenkistjes moest je net zo 

lang wrijven tot je jezelf er in kon zien.  

 poetsen, poetsen…. 

Afgelopen maandagavond waren er een paar dronken op de kamer, 

want pils was legaal en illegaal volop aanwezig. We liggen met 40 

man in één hok dus dat geeft levendigheid. Tegen 22.00 uur komt de 

officier van piket voorbij en dan moet de kamerwacht zich melden en 

moeten de manschappen onder de dekens liggen. Een van de 
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soldaten was te laat en was mooi aangeschoten. Hij ging snel met 

kleren aan onder de dekens liggen, trok de paardendeken op de 

stromatras te ver onder z’n kin en zijn smerige soldatenkistjes 

vormden een ongewenst visitekaartje. De kamerwacht was er nog 

erger aan toe en kleedde zich uit en ging in z’n onderbroek op de tafel 

zitten en ging z’n geweer poetsen. Om z’n hals een strik van 

closetpapier. Toen de sergeant van de week binnenkwam ging hij 

opstaan en zei : sergeant : soldaat van der Meulen hep een dringende 

vraag aan u.  “wat is er kleiner dan een mierenkutje ?”. De sergeant, 

door de wol geverfd, sloeg hem op de schouder en zei brullend van 

het lachen : “een mierenlulletje”. “ En nu onmiddellijk in je nest en je 

komt morgenvroeg bij mij op rapport”. Met 10 dagen licht arrest was 

dit ook weer achter de rug.  

 

Heel erg verschillend gevogelte kwam onder de wapenen. En 

Ossendrecht is met de vele duizenden dienstplichtigen een bijzonder 

strijdtoneel. We hebben een operazanger op de kamer, ene Van der 

Laan, die ons af en toe verrast op een aria. Na twee weken was dat 
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afgelopen : een hele delegatie familie en een hoge pief in het leger 

bezochten de kazerne en hij kreeg beroepsvrijstelling. We hebben 

hem niet meer gezien of gehoord. Wel zagen we soldaat Leurink uit 

Hengelo terug. Hij weigerde mee te gaan op schietoefening. Een 

grote touringcar stond met draaiende motoren klaar voor het 

gebouw en de luitenant riep de namen af. Bij de naam Leurink kwam 

er geen antwoord, Leurink, waar is Leurink ? Een van z’n maatjes 

opperde dat hij hem net nog op de kamer had gezien. De luitenant op 

hoge poten de trap op naar boven. Geen Leurink op de kamer op het 

eerste gezicht. De luitenant opende de PSU kast en ja hoor hij had zich 

in het kleine kastje gewerkt en riep “ik ga niet mee”. Hij had een 

panische aversie tegen schieten. Hij pakte zijn Uzi en gooide hem door 

het raam. Dat gaf reuring met Leurink.  MP er bij en hij werd stante 

pede afgevoerd naar Veenhuizen. Drie weken zware dril in het 

beruchte strafkamp. Na de drie weken hadden we s’ morgens 

exercitie, we lopen keurig in het gelid heen en weer over het 

paradeterrein en wie komt daar strak marcherend aan : precies 

Leurink. Ter hoogte van de luitenant liet hij z’n weekendtas vallen, 

salueerde en riep met luide stem “Soldaat Leurink meld zich”. Na 

enkele weken was hij voorgoed uit het zicht. 
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Mei 1965 

Deze week reveille om 5 uur, afmars naar de eetzaal, na het eten 

bezems en emmers pakken en het trappenhuis en gangen van de 

‘batterij’ – zo heette onze luxe woonflat-,  schoonmaken, plantsoen 

aanharken.   

 Keukendienst en corvee. 

Daarna op appel in veldtenue, de binnen en buitenhelm op, de pukkel 

op je rug, koppel en patroontassen op je heupen, de Uzi om je nek en 

dan lopen naar het oefeningenterrein, een half uur lopen. Vele 

stippen en sterren ter begeleiding. We beginnen met de camouflage. 

Het helmnet gaat over de helm en daar worden takken groen in 

gestoken. Je wordt een wandelende kerstboom. Als klap op de 

vuurpijl wordt door je collega je gezicht zwart gemaakt : van je 

linkeroog naar je rechterwang. In de looppas worden we naar het 

oefenterrein gejaagd waar we in een houten keetje een handgranaat 

in de hand gedrukt kregen. Wel met de instructie het handvat 

ingeknepen te houden en de ring er niet uit te trekken. Stuk voor stuk 

kwamen we aan de beurt om die granaat te ontgrendelen en over een 

muurtje te gooien. Een flinke klap. Hele bakken vol granaten lagen er 

klaar, je werd er mee doodgegooid. Hierna kregen we een ‘oefening 

ten velde’ en volgen een bosweg aan de linker en rechterkant achter 
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elkaar en als de sergeant roept ‘dekken‘, dan lig je weer met je 

snufferd in het zand, terwijl je een heel ander soort dekken in 

gedachten hebt. Aangekomen op een groot heideveld moesten we 

tijgeren. Dat is meer iets voor een dierentuin maar het schijnt dat je 

voor de oorlogsvoering hier niet onderuit kunt en dus onderuit moet. 

We kropen zo’n 500 meter met honderd man, moet een leuk 

schouwspel zijn geweest. Hierna komt de grote ontspanning. We 

mogen naar de ‘ten velde’ aangekomen cadi-wagen (Cantine Dienst) 

en staan met honderd man in de rij voor een gevulde koek.  

Allemaal in de rij voor een koek. 

Net wanneer je die plak stopverf hebt weggewerkt gillen de stippen 

en de sterren ; “opstellen” en worden we door bossen en struiken 

gevoerd om het richtingsgevoel kwijt te raken of juist om te testen. 

Onderweg worden we met groepjes van 5 losgelaten en moest je zelf 

de weg terugvinden. Wij legden met ons groepje het oor te luister en 

hoorden auto’s op een straatweg. We liepen er regelrecht naartoe en 

gingen langs de weg staan met de duim omhoog.” Waar moeten jullie 

heen ?”  “ Naar de kazerne !”. Het was zo gepiept. Veel groepjes bleek 

later, hadden er meer dan 5 uur over gedaan om weer in de kazerne 

te komen. 

Dinsdag reveille en weer gangen poetsen en daarna met complete 

bepakking op appel. Dat betekende, rugzak met berelul (tentje over 



 
11 

 

de rugzak), pioniersschopje, veldfles en meer onderdelen van je PSU 

(persoonlijke standaard uitrusting).  

  PSU uitrusting. 

De weg voert naar Huibergen-Woensdrecht waar ook toevallig een 

vliegoefening met F16 straaljagers wordt gehouden. Een mooie 

ervaring, vooral de stunts van de “Wiskey Four”, geweldig hoe die 

synchroon hun kunsten vertoonden. Op onze plaats van bestemming 

aangekomen kregen we te horen dat deze keer als speciale attractie 

het “schuttersputje graven’ op het programma stond.  

 Schuttersputjes graven 

Met meer dan honderd man met je schopje in de weer. Het bleek dat 

dit ook het lesgebied was van de AAT (Aan- en afvoertroepen) was 

met rekruut-chauffeurs, dus links en rechts crosten de grote trucks je 
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voorbij. Toch handig dat schuttersputje, kon je mooi in gaan zitten 

zonder overreden te worden. Diegenen die het putje klaar hebben 

mogen naar de freetwagen waar in grote gamellen onduidelijk 

voedsel werd aangevoerd. Wanneer je zonder geweer op deze plek 

aankomt moet je subiet 500 meter tijgeren. Na het eten was er 

afmars en een fikse mars van meer dan 30 kilometer. Tegen 5 uur 

waren we weer in de kazerne en ik was helemaal kapot. Ging op m’n 

bed liggen en wilde niks meer ook niet eten. De jongens hebben me 

overgehaald. Een beetje griesmeelpap in de manschappeneetzaal zat 

er nog net in maar bleef er niet in. Na het eten is het voor iedereen 

verplicht douchen en ik dacht hiervan wel op te kikkeren, niet dus. 

Zakte weg in de douche en de jongens hebben me naar m’n bed 

gesleept en afgedroogd.  Wakker liggen en zware koorts. M’n maatje 

haalde bij de MGD een poeiertje en toen ging het beter. 

 Aan de bak. 

Donderdag hadden we weer een mars, nu eentje van 40 kilometer. Bij 

terugkomst was ik niet ziek : je ziet maar, alles went. 

Vrijdag exercitie met muziek op het terrein en daarna lessen in 

krijgstucht. In de middag de uitrusting poetsen en een inspectie. Alle 

maatjes mochten voor het weekend vertrekken maar ik stond voor 

bos- en heidebrandpiket genoteerd. Een hele zaterdag en zondag 
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doelloos rondhuppelen rond een brandtoren en twee keer per dag een 

maatje op bezoek die je een steenkoude prak kwam brengen. Op 

zondag zowaar naar de kampkapel geweest. 

Maandagmorgenvroeg kwamen de instructie de PSU kast uit te 

pakken, je plunjebaal in te pakken en klaar te zetten. We gaan naar 

de Ardennen. Een grote oefening. In vrachtwagens werden we 

vervoerd naar een dichtbeboste plek. Daar werden ons tenten 

overhandigd die je eerst kon gaan opzetten. Ik had 4 dekens 

meegenomen en een leuk bedje opgemaakt want er waren berichten 

dat het er koud kon zijn. We moesten zelf voor ons eten zorgen en we 

kregen onze rantsoenen verstrekt : koffie, thee, suiker, melk, worst, 

verbrandingsblikjes, kaas en biscuits. Tussen twee schopjes zette je 

dan zo’n verbrandingsblikje, hierop je mok en dan kon je koffie of 

soep maken. Wat aardbeienjam op de keidroge biscuitjes en dan is 

het weer tijd voor het appel. Dan op pad met pet. We hebben 

allemaal de veldpet op ook de stippen en de sterren. Jan Snijders 

mocht voor het kader een kist dragen. Toen we er stiekem inkeken 

bleek deze vol te zitten met cognac, whisky en anders soortige 

pepmiddelen voor het kader. De kist ging natuurlijk naar de 

commandotent.  

       We aten kip…. 
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De eerste nacht in de openlucht deed ik geen oog dicht. In de morgen 

de flappen van de tent openslaande zag ik een mooi beeld : allemaal 

groene tentjes in de heide met daaroverheen slierten nevel. Om 5 uur 

een veldloop over de heidevelden waar je maten schimmige figuren 

uit een spookfilm leken. 

Woensdags weer terug naar de kazerne en vrijdags eindelijk weer 

weekend. In je soldatenpakje in de trein. Thuis vonden de anderen het 

stoer, maar ik vond dat ik er voor aap bij liep. Zelfs nam ik eens in de 

weekendtas mijn Uzi mee als een soort speelgoed. Natuurlijk zonder 

munitie. Ik wilde laten zien hoe snel ik het geweer in- en uit elkaar kon 

halen.  

     
Stoer met een Uzi… 

De trein  die me elke weekend van Ossendrecht naar Almelo bracht, 

had wel eens vertraging. De TET bus voor de verbinding Almelo 

Ootmarsum liep niet zo vaak en de laatste ging om half elf. 

Regelmatig haalde de NS dat niet. Enkele keren liep ik dan van Almelo 

naar Ootmarsum. In het soldatenpakje, met een weekendtas bij me. 

Onder weg probeerde je natuurlijk wel een lift te krijgen. Onlangs 

stopte er een vrouwtje met een bestelauto en ik vroeg of ik mee kon, 

waarop ze snikkend riep “ Ik durf dat nich” en een dot gas gaf. Weg 

was ze. 
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De maandagen vroeg weer in de trein, vaak geen plek en staand 

slapen kwam regelmatig voor. Dinsdag had ik keukendienst. In de 

manschappeneetzaal achter het buffet en uit grote gamellen op de 

roestvrijstalen borden die je voorgehouden werden,  een kwak eten 

mikken, waarbij de jus wel eens over de pudding kwam. De 

keukendienst heb je een week lang : elke dag krijg je een andere taak. 

Woensdag sta ik de halfleeg gevreten borden in te nemen. Jezus 

Christus, wat wordt daar een eten weggegooid. Van alles wat daar in 

de afvalbak komt kan een heel weeshuis een week eten. 

Dan zijn eindelijk de twee maanden voorbij. Het zit er op. Ik wordt 

geacht een geoefend soldaat te zijn en een overplaatsing naar de 

Elias Beekman kazerne in Ede staat op het programma.  

 

21 juli 1965 

Ze krijgen er hier op de Elias Beekman niet genoeg van : ik heb nu een 

maand infanterie-opleiding achter de rug met vele marsen en 

kaartleesoefeningen in het veld. Onze commandant is een piepklein 

manneke met een hele grote mond onder een grote snor. Zijn lust en 

zijn leven is zijn  piepkleine autootje : een Fiat Toppelino. Komisch 

gezicht wanneer hij uit het karretje stapt, z’n pet opzet en het 
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commandostokje onder z’n arm slaat. Hij heeft de toepasselijke 

bijnaam van ‘Kapitein Dril”. We moeten allerlei kunstjes uithalen 

zoals met een 4 meter lange balk in een boom klimmen, of 4 knapen 

houden de balk op hun schouders en moet een vijfde er overheen 

lopen. Ook in de gymzaal zijn de kunstjes niet van de lucht : we zijn 

net aapjes. Vorige week hadden we schietoefeningen en heb ik uit de 

heup geschoten. Niet met scherp natuurlijk. Je krijgt dan anti-

conceptie op de loop om aan te geven dat het losse flodders zijn. 

Eindelijk werden we na de tweede week als mens behandeld (de 

anderen trouwens ook) en brak er een periode van tewerkstelling aan 

in afwachting van de definitieve bestemming. 

 Twee 

stencils per dag… 

Ik werd toegewezen aan de afdeling Documentatie en 

formulierenmagazijn. Hier werkten 4 heldere civiele ambtenaren die 

dit bolwerk drijvende moesten houden door elkaar werk te geven. In 

het muffe hok staat een lange balie waar hulpbehoevenden hun 
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nergens toe dienende papieren komen afhalen. Tot een van mijn 

verantwoordelijkheden behoorde het afdraaien van stencils. Ik werd 

ingewijd in de techniek, en mocht de stencils op de machine spannen 

en aan de grote slinger draaien waarna er een kopie uit de machine 

kwam. Soms moesten er zelfs wel 10 kopiën gemaakt worden op een 

dag. Dat was dus urenlang doorbrengen in de kantine. 

Morgen gaan we op oefening naar de schietbaan. Ik moet in de 

schijvenbunker. De grote schietschijven hangen in een stellage en 

telkens moet ik de schijf omlaag halen en de gaatjes dichtplakken met 

een stickertje. 

En dan de grote dag. De vuurdoop in de Harskamp. Instructie is alleen 

een lange onderbroek en de overal aan met helm op en het geweer 

mee. Met legertrucks worden we gebracht naar De Harskamp waar 

we op een slagveld worden afgezet. Het is net een kermisattractie. 

 

Zand, loopgraven, bommenkraters, uitkijktorens etc. We moesten een 

traject over het slagveld afleggen . We lagen op onze buiken in het 

natte zand en een sergeant bulderde “ Je houdt je geweer schoon, 
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want je moet straks schieten en lukt dat niet dan doe je de hele rit 

weer over. En denk er aan bij het tijgeren wil ik drie sporen zien dus 

strak aan de grond want we schieten met scherp over jullie heen” .  

 

Afijn, je tijgert dan rustig door het zand naar een plekje dat 

afgerasterd is met gaas en denkt, goh, een bloemperkje, en dan hoor 

je me een knal : is het een trotyl putje en voor je met je ogen hebt 

kunnen knipperen komt er een ontiegelijke knal. Het zand zit nog 

achter je bovenlip. Hierna duik je een gat in dat een ondergrondse 

tunnel blijkt te zijn met houten tussenschotten waar gaten in zitten, 

dan weer omhoog plat op je buik over water op een spiegelgladde 

boomstam en dan weer de loopgraaf in waar je je geweer moet 

gebruiken en op een ballonnetje moet schieten. De sergeant kwam bij 

iedereen langs en je moest je geweer uit elkaar halen zodat hij in de 

loop kijken om te zien of er zand in zat. Nu had ik hier al eens van 

gehoord en had mijn voorzorgsmaatregel genomen. In onze straat 

aan de overkant bij Jansen Huishoudelijke artikelen, was ik met de 

loop van het geweer geweest en kocht er een Tomado-dop die er 

precies op paste. Snel haalde ik in de loopgraaf de Tomado dop er af 

en kreeg van de sergeant te horen : ‘ brandschoon”…..                 
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Daarna nog even in de gaskamer om te zien of het gasmasker het nog 

doet. 

De vuurdoop was het afscheids -feestje van de opleiding en nu gaat 

het echte werk beginnen. De definitieve tewerkstelling lag op tafel : 

de Leger Film en Fotodienst in de Frederikkazerne aan de Van 

Alkemadelaan in Den Haag. 

 
Nieuw onderkomen 

September 1965 

Ik zit nu in mijn nieuw logement met de mooie naam : 

‘Subsistentencompagnie toegevoegd aan de leger Film en Fotodienst 

in de Willem Alexander kazerne Alkemadelaan’ onder de bezielende 

leiding van Kapitein van Kaam. Vergeleken met de opleiding is het 

hier echt een slappe hap. We liggen met z’n tienen op een kamer met 

parket vloeren en moesten met de sergeant van de week mee naar de 

opslag waar stro lag om de matrassen te vullen. Met de grote 

gevulde balen op je nek weer terug naar de kamer. Advies was : doe 
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er genoeg in want je ligt gauw door en dan heb je de spiralen van de 

stalen matras in je billen staan.  

   

We zijn van onze lichting 65-2 met z’ n vieren toegewezen aan de 

LFFD. Onze eerste ‘werkdag’ bij de LFFD bestond uit een bezoek aan 

majoor Diepbrink en het voorstellen aan het burgerpersoneel en de 

andere dienstplichtigen die vóór ons waren aangetreden.  

 

Ik had al snel door dat er voor zoveel mensen geen werk was en dat 

het eigenlijke werk door de beroeps en burgerpersoneel werd gedaan. 

Donkerekamerwerk bleek de hoofdtaak. Nu is zo’n donkere kamer 

een geweldige uitvinding want wanneer je aan het werk was moest 

de deur op slot en kon niemand controleren of je echt wat deed. De 

LFFD gebouwen waren vroegere stallen van de koninklijke garde. De 
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grote troggen stonden nog en de donkere kamer en op de 

werkbanken langs de muur stonden de vergrotingsapparaten.  

          

De charme van de analoge fotografie 

Er wordt ook veel gerookt hier, zelfs in de donkere kamer die geacht 

wordt stofvrij te zijn. Geld voor sigaretten is er niet en in de mode is 

Privilege : lege sigarettenhulsjes met een filter die je met een handig 

machientje zelf kon vullen. In Ootmarsum maakten ze pondspakken 

shagtabak en daar kon je een heel tijd van loshoesten. Elke week 

breng ik wel een paar pakken mee zodat ik zelf een free smoke heb. 

Ook breng ik voorraad mee voor de kantinebaas die er dan ook weer 

wat aan verdiend. 

Oktober 1965 

Nog maar een jaartje te gaan ! De oude stomptrekjes beginnen te 

komen. We raken gewend. De dagelijkse wedde wordt vervangen 

door een gage van 22 gulden per maand. Een hele verbetering want 

een pakje sigaretten kost wel even 65 cent zoals Silky en Runner.     

Een nieuwe lichting komt volgende maand alweer aan. Het is niet 

alleen maar donkere-kamer-werk maar we gaan ook op dienstreis en 

dat brengt weer een aardig daggeld op plus 7,50 gulden voor de 

warme hap. Regelmatig ga ik met kapitein Overbosch mee het land 

in.  
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Opdracht was opnamen te maken van verschillende evenementen. 

We waren in de buurt van het huis van zijn ouders in de achterhoek 

en moest hem natuurlijk op de foto zetten. Ook logeerde hij bij ons 

thuis in Ootmarsum toen er in Tubbergen een legeroefening was die 

gefotografeerd moest worden. 

   

Actie op het slagveld 

Meestal zitten we in de kazerne en dan krijgen we s’ morgens de 

taakverdeling en opdrachten. Vaak bestaat die uit de opdracht 10 
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afdrukjes te maken en owee wanneer je die eerder dan s’ middags 

vier uur klaar hebt. We hebben hiervoor een noodoplossing 

gevonden.  

De economische vooruitgang ging niet aan het leger voorbij en we 

kregen in alle kazernes polyester matrassen en moesten de oude 

stromatrassen inleveren. Eindelijk waren we van die 

‘grafkankerteringzakken’ af. Creatief zoals we waren drukten we er 

een aantal achterover en smokkelden die mee naar de donkere 

kamers waar we ze in de kastjes onder de werktafels een goeie plek 

gaven. Doka I gaf plaats aan 3 militairen, Doka II aan slechts 2. 

   

Jonker, van Kuik en Gils de civilisten  

Vrijdags was altijd schoonmaakdag. Dan moesten de bruine korsten 

van de geoxideerde ontwikkelaar en fixeer van de vloer schrobben 

etc. dat is werk voor dienstplichtigen en niet voor civilisten.  

Nu ging dat schoonmaken er niet zachtzinnig aan toe en een 

gelegenheid tot rebellie. Regelmatig maakten we in de gangen 

synchroon danspassen op de tonen van de Rolling Stones met onder 

de arm een lange bezem ‘ I can get no satisfaction’ . Gewoonlijk 

wordt de waterslang gebruikt om de doka schoon te maken en dan 
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moet je s’ maandags wanneer je met de vergroter een printje wilt 

maken, eerst de lens er uit draaien om het water weg te laten lopen. 

Toch werden er ook bijzondere prestaties verricht. Zo kwam er van 

het Ministerie van Defensie de vraag of er van een ets van een 

zeeslag van Michiel De Ruyter grote afdrukken gemaakt konden 

worden om te gebruiken als wanddecoratie in een van de vertrekken 

van het ministerie aan Het Plein.  

Er werden lijnopnamen gemaakt en met de grootste vergroter op de 

wand het beeld in banen geprojecteerd nadat een rol onbelicht 

fotopapier aan die wand was bevestigd. 

 

De breedste maat was 120 cm en er zat zo’n 10 meter op zo’n rol. We 

gebruikten uiteraard Nederlands fotopapier afkomstig van de Dalco 

fabrieken in Soestduinen. De grote onhandelbare belichte vellen 

fotopapier van rond de 3 meter moesten wel eventjes allemaal 

ontwikkeld worden, gefixeerd in een apart bad en gespoeld worden  
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om te voorkomen dat het papier geel werd. Voor dat ontwikkelen 

kwamen de grote paardentroggen in de donkere kamers goed van 

pas. Met z’n vieren pakten we zo’n grote lap aan de uiterste punten 

vast en haalden dat op en neer door de grote fotobaden. Het is alsof 

we de was deden. Na het afdrukken en spoelen moesten normalerwijs 

de foto’s geglanst en gedroogd worden op een grote glansmachine, 

maar de grote defensie lappen werden aan een drooglijn gehangen 

en door decorateurs opgehaald. Ik heb nooit gezien wat het is 

geworden. 

 

Elke twee maanden kwamen er nieuwe dienstplichtigen op en wij 

werden automatisch de oude hap. Wanneer er dan nieuwelingen 
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kwamen dan moesten ze natuurlijk ontgroend worden. Dat gebeurde 

meestal met een waterig ritueel. De oliebollen werden in de grote 

fotospoelbak in de spoelruimte ondergedompeld. Dat ging niet altijd 

gemakkelijk, zoals met soldaat Strik die nogal fors was zodat er toch 

wel vier man aan te pas kwam om hem goed nat te krijgen.  
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De reisjes met de kapitein waren bijzonder interessant. We waren op 

bezoek bij een 73 jarige die een oproep voor dienst had gekregen, we 

bezochten opleidingsinstituten, waren bij bevorderingen en 

beëdigingen, sportwedstrijden, parades, kazerne-openingen en zelfs 

Prinsjesdag waar ik op het plateau van de pers mocht staan.  
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In Brabant bezochten we de huzaren van bor(d)eel die steevast in de 

kelders van de kazerne een bruine kroeg hadden. Ook was de Taptoe 

Breda het onderwerp.  

 

Bij een oefening over de Waal moesten we in de nacht aanwezig zijn. 

De Engelsen zouden met een reeks tanks over een eigen gebouwde 

ponton-brug de Waal oversteken. Dat is natuurlijk lastig fotograferen. 

Sterke flitsers waren er toen niet. Een van onze sergeant-fotografen 

had de oplossing : Philips maakte grote flitslampen in de vorm van 

gloeilampen helemaal vol met wolframdraad. Ze gaven een 

geweldige klap licht. Hij knutselde een lichtbak in elkaar waar zo’ 

veertig van die gloeilampen stuk voor stuk in gedraaid werden. Met 

die bak en drie collega’s moesten we in de nacht een gammel bootje 

in en voeren zijdelings naast de pontonbrug. Nu was het natuurlijk 

niet mogelijk die grote lichtbak op een camera aan te sluiten. Daar 

was het volgende op gevonden. We zouden met z’ n drieën onze 

Rolleiflex 6 x 6 camera op het sein van de sergeant op B zetten. Dat 

betekende dat de lens open bleef staan. Dan zou hij op de ontsteking 

drukken en de flits laten afgaan. We zouden dan alle drie een opname 

kunnen maken. In de verte hoorden we het geronk van de tanks maar 

zagen niks in het duister. Toen de eersten zichtbaar werden kregen 
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we het sein ‘ B ‘ , de flits ging af en de opnamen waren gemaakt. 

Spannend, want je wist nooit direct of ze gelukt waren. Later bij de 

ontwikkeling van de films bleken de meeste opnamen bewogen te zijn 

: de flitstijd van de gloeilampen was te lang om een scherpe opname 

te krijgen. Maar toch een aardige belevenis. 

    

De pontonbrug en de grote flitslampen 

 

 

De uitstapjes. 

De avonden in de kazerne liepen meestal uit op een bezoek aan 

Scheveningen. Daar zaten de kroegen en de hoeren. Ik had een oude 

damesfiets de kazerne in gesmokkeld en we fietsten van de 

Alkemadelaan naar Scheveningen. We wisten precies welke kroegen 

we moesten hebben. Kwamen dan steeds per twee man binnen en 

gingen aan de bar op een vrije plek naast een autochtoon zitten in 
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ons legerpakje. Geheid dat  een tapgast begon met een praatje van    

“ ik heb ook in dienst gezeten” en daarna ‘ mot je een pilsje ?’ en zo 

liep de avond financieel niet uit de hand. Bij de hoeren was dat wel 

anders en om het eens meegemaakt te hebben werd er geld bijeen 

gedaan en gingen we met vijf man zo’n tent in. Nog nooit zulke lelijke 

vrouwen gezien, de vetste ging op een bed liggen en wij er omheen. 

Ze had een goed inkomen en er ging zelfs een heel colaflesje in. Hoe je 

hiervan opgewonden kunt raken is mij nog steeds een raadsel. Op de 

terugweg op de fiets waren we een maatje kwijt en reden kort terug 

en zagen dat hij met z’n fietswiel in de tramrails was blijven steken. 

Hij zat nog op de fiets en leek in slaap te zijn gesukkeld.                     

Drie van ons hadden oude eenden (Citroen Deux Cheveaux) gekocht 

en opgelapt. Spatborden van multiplex en aanduwen was regelmaat. 

Uitstapjes naar het strand van Scheveningen via het gat in het hek 

aan de Raamweg en dan de overtollige rantsoengoederen boven een 

vuurtje nuttigen. Maar wel op tijd terug voor appel ! 
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   Kerstdiner op de kazerne                                    

Wees gegroet.                                   

Naast de fotografie was er ook nog de militaire taak. We liepen vanaf 

de Alexanderkazerne over de Alkemadelaan naar de Frederikkazerne 

en onderweg kwam je regelmatig belangrijke mannen tegen die om 

hun groene pet een rode band hadden. Dat waren generaals. Er was 

een groetplicht en wanneer je zo’ rode band tegenkwam moest je 

hand aan de pet. Je moest buiten ook altijd je baret op. Nu begon dat 

groeten ons toch wel te irriteren en wanneer we zo’n garnaal zagen 

schoten we vaak net even achter een gebouw weg. Dat ging goed tot 

op een dag toen een generaal met een bulderende stem hard achter 

ons aan kwam lopen : “ jullie gaan nu op rapport” .  
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We moesten bij hem op kantoor komen en het bleek een echte 

administratie- generaal te zijn die letterlijk op z’n strepen stond. Extra 

wachtlopen in het weekend was de straf die we kregen. 

Vrij schieten. 

Er waren veel administratieve militairen op het complex, maar ook 

die moesten voldoen aan de eis van paraatheid. Dat betekende elke 

maand een minimum aan munitie verschieten om geoefend schutter 

te blijven. Veel van deze sergeanten, adjudanten en andere rangen, 

hadden daar niks mee en vroegen de dienstplichtigen die plicht voor 

hen te vervullen. Niets liever dan dat. Een keer in de maand 

verzamelden we de brownings, colts en ander schietwerk en melden 

ons bij de paraatheidgroep die op de Waalsdorpervlakte moest 

zorgen dat die honderden patronen kwijt te worden. Op het laatst 

ging het alleen maar schieten op de schietschijven vervelen en gingen 

we op jacht naar klein wild waarbij menig konijn het niet overleefd 

heeft. 

    

schietschijven 
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Fotovakschool. 

Toch mooi dat tijdens diensttijd je een opleiding mocht doen. Elke 

week twee dagen naar de Fotovakschool aan de Jan van Nassaulaan 

in Den Haag en ik kon dan de opleiding na de diensttijd afmaken. 

Opdrachten op locatie waren er ook bij zoals een reportage in 

Scheveningen met je kleinbeeldcamera waarbij je je eigen filmpjes 

moest ontwikkelen, je eigen afdrukken maken en een portfolio 

samenstellen.  
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Fotovakschool opleiding 

Afzwaaien. 

De grote dag was 14 september 1966. Om de oliebollen te laten zien 

dat je oude hap was en de tent gaat verlaten, werden er flyers 

rondgedeeld. Een afscheidsetentje in Den Haag, een laatste appel en 

dan met de trein voor de laatste keer terug naar Twente. Van de 

majoor kregen we een verklaring van aanbeveling mee en zo stapten 

we weer de burgermaatschappij in. De plunjebaal met je persoonlijke 

uitrusting werd door een expeditiebedrijf netjes thuisbezorgd, want je 

kon nog opgeroepen worden. Na enkele jaren op de stoffige zolder te 

hebben gelegen,  kwam voor de plunjebaal het bericht dat deze 

spullen teruggestuurd moesten worden naar een centraal punt, 

waarmee ook een oproep voor herhalingsoefeningen van de baan 

was.  
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Militaire dienstplicht als verplicht nummer zat er op. Terugkijkend een 

periode die toch veel indruk heeft achtergelaten. Alleen al dat ik na 50 

jaar een boekje over heb gemaakt, is een bewijs dat verplichtingen, 

orde en regelmaat toch een in vele gevallen een stempel op de 

toekomst heeft gedrukt. Voor iedereen zal dat anders zijn, maar ik 

kijk er met plezier op terug. 

 

Rob Meijer 
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De militaire dienstplicht in Nederland bestaat nog 
steeds :  in 1997 is deze plicht opgeschort. 

Hoe die dienstplicht er vijftig jaar geleden uitzag wordt 
duidelijk aan de hand van een persoonlijk relaas 

 

HERINNERINGEN AAN DE DIENSTSTIJD 

Het zijn hele generaties die opgroeiden met een  
periode van het verplicht dienst doen in het leger.          
Voor velen was het een openbaring en het was stoer  :         
“in dienst wordt je een kerel…”, maar ook was de               
dienst een niet leuk omdat ze thuis niet gemist  
konden worden of dat ze helemaal niks met het leger 
hadden. Invulling van de diensttijd met nuttig werk            
was een groot probleem. Velen vervielen na de drie 
maanden opleiding in een wereld van nietsdoen of 
nutteloos werk doen. In de jaren zestig werd het     
fenomeen “KVV” ingesteld : ‘Kort Verband Vrijwilliger’       
en deze mensen hadden natuurlijk een streep voor             
op de gewone dienstplichtigen. De vergoeding van 1 
gulden per dag, de groetplicht, de stromatrassen, het 
uniform, de sterke hiërargie , het waren dingen waar           
je als eenvoudige jongen uit de provincie aan moest 
wennen. Gelukkig kreeg ik de kans mijn tijd goed in te 
vullen en heb er ook nog goeie herinneringen aan op      
mijn oude dag. Dit boekje geeft weer wat er in een terug -
gevonden dagboekje stond, aangevuld met gegevens         
die ik uit het lange termijn geheugen heb opgediept. 
 

 
Rob Meijer, Ganzenmarkt 14, 7631en Ootmarsum. 
www.ootmarsumnu.nl 
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