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Generaal-Majoor J. T. T. C. van Dam van Isselt
1842—1916.

Uitgenoodigd door de Redactie van de „Militaire Spectator" een
levensbericht te geven van „mijn vriend en geestverwant" generaal
van Dam van I s s e l t , voldoe ik volgaarne aan dat verzoek en
betreur 't alleen dat door velerlei werkzaamheden de uitvoering eenigen
tijd is vertraagd. Daardoor is inmiddels ook verschenen de uitnemende
levensschets van den generaal door den hoogleeraar J. de L o u t e r
in „Eigen Haard" van 29 Jnli j.l. Ik heb daarom op eenigszins andere
wijze deze schets moeten behandelen. Om de karakteristieke persoon-
lijkheid van den generaal zoo goed mogelijk te doen kennen, heb ik
zooveel mogelijk zijn denkbeelden met zijn eigen woorden weergegeven
Waar hierdoor de omvang natuurlijk uitgebreider werd heb ik getracht
mij hoofdzakelijk tot die onderwerpen te bepalen, die ik voor den lezer
van dit Tijdschrift meer in 't bijzonder van belang achtte.

J a c o b , T h o m a s , T h e o d o o r , C a r e l v a n D a m v a n
I s s e l t werd 8 Juni 1842 te Amersfoort geboren i). Zijn vader, wijlen
Mr. J a c o b van Dam van I s s e l t was President van de toenmalige
Arrondissements-rechtbank te Amersfeort, terwijl zijn oom, wijlen E d-
m o n d , W i l l e m v a n Dam van I s s e l t , i n 1831 Majoor-Com-
mandant was van het vrijwilliger corps, algemeen onder den naam van :
„De jagers van v a n D a m " bekend geworden.

Den 22s 'en'Juni 1861 werd hij, na zijne studiën aan de Koninklijke
Militaire Academie volbracht te hebben, benoemd tot 2e luitenant der
Infanterie.

Het grootste gedeelte van zijne militaire loopbaan heeft hij bij het
onderwijs doorgebracht: in 1874 werd hij van het regimeat Grenadiers
en Jagers, waarbij hij 3 jaren als luitenant diende, tot kapitein bevor-
derd en van af 1876—1890 dus 14 jaar achtereen, waarvan de laatste
10 jaren als directeur van den Hoofdcursus, stond hij te Kampen aan
het hoofd van de militair-wetenschappelijke studién. In laatstgenoemd
jaar tot majoor bij het 3de regiment Infanterie bevorderd, werd hij 3
jaren daarna aangewezen tot Hoofdofficier van het Reserve-kader, zijne
„eigen schepping", ingesteld bij K. B. van 29 September 1893; 'n I^97

i) Dit chronologisch overzicht nam ik over uit het ^eer goede artikel van K. de H.
in „de Prins" van 25 Aiig. 1906. Ook vindt men bet opgenomen bij het zoo waar-
deerend artikel van Jhr. E. von B o s e „Een terugblik op onzen grooten voorganger"
in „Allen Weerbaar" van 14 Juli 1916.
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volgde zijne promotie tot kolonel-commandant van het 8ste regiment
Infanterie te Arnhem; in 1898 viel hem de onderscheiding te beurt
benoemd te worden tot Gouverneur van de Kon. Milit Academie en
in November 1900 verwisselde hij deze waardigheid met die van gene-
raal-majoor, Inspecteur van het Milit. Onderwijs te 's Gravenhage.
Nagenoeg 2 jaren bleef hij als actief opperofficier en hoofdleider van
het milit. onderwijs werkzaam toen — met ingang van i Aug. 1902 —
de keuze op hem viel voor de benoeming tot lid en voorzitter van den
Centralen Gezondheidsraad, welke betrekking door hem tot zijne pen-
sionneering in 1912 nog 10 jaar werd vervuld.

Scheen 't mij wenschelijk vooraf dit korte overzicht te geven van
de loopbaan van den generaal v a n D a m , diens groote beteekenis
zoeke men hierin echter niet Deze ligt in zijn werken en streven, zijn
energieke persoonlijkheid- en originaliteit, zijn hoogstaand karakter, zijn
groote begaafdheden, zijn ijzeren wilskracht, zijn onverpoosde werk-
zaamheid, zijn schoon idealisme.... O, zeker de generaal had ook
zijne gebreken, „les défauts de ses qualités".

De generaal was strijdvaardig, kon zijn strijdlust soms schier niet
bedwingen, kon uit de schatkamers zijner kennis, met zijn groote be-
lezenheid, zijn stalen geheugen, zijn machtigen stijl zijn tegenstanders
overstelpen, waar hij dat in het belang der zaak, die hij vurig voor-
stond, noodig achtte. Maar nooit kwetste hij daarbij persoonlijk.

De generaal kon in zijn beweringen soms doceeren, herhalen . .
was dat wonder bij iemand die zulk een groot deel van zijn leven bij
het onderwijs doorbracht en zoo vol geestdrift met zijn denkbeelden
vervuld, deze ook in de ziel van anderen trachtte uit te storten?

De generaal was een vijand van alle halfheid, een eenmaal opgevat
en noodzakelijk erkend denkbeeld liet hij niet los vóór het uitgevoerd
was, i ) . . . . de generaal kon vermoeiend zijn wanneer de vonken van
zijn sprankelenden geest U niet loslieten, zijn rijkdom van gedachten
U overstelpten.... Maar de grootste f o u t . . . . de generaal was zijn
tijd ver vooruit, de generaal was idealist! Wat zou 't met de wereld
droef gesteld zijn, zonder zulke mannen, zonder een idealisme als dat
van van Dam van I s s e 111

Met dat heerlijk idealisme heeft hij zijn leven vervuld, heeft hij licht
en gloed verspreH rondom zich, heeft hij groote dingen tot stand ge-
bracht en nog grootere voorbereid, heeft hij het Vaderland aan zich
verplicht, als weinigen gegeven is.

Moge bij sommigen coor bepaalden aanleg en neiging de levensweg

l) Hij had, zoo deelde de generaal mij eens schertsender wijze mede, al zijn wenschen
in een aanteekeningboekje ingeschreven, dat hij van tijd tot tijd nabladerde; eerst
wanneer het denkbeeld tot uitvoering was gekomen sloeg hij het door. Veel had hij
in zijn levensboek al mogen doorslaan, maar nog bleef er helaas veel over'!
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reeds vroeg afgebakend worden, niet aldus bij v an D a m . Als jong
officier scheen 't zelfs alsof de exacte wetenschappen, de wiskunstige
studiën hem bijzonder aantrokken en hij zich in die richting verder
zou bewegen. Gedetacheerd aan de Normaal Schietschool toonde hij
zich een ijverig beoefenaar van de ballistiek, waarvan in 1873 de uit-
gave getuigde van het voortreffelijk werk „De kogelbaan der getrokken
vuurwapens", dat met recht groote opgang maakte en in het Duitsch
vertaald werd door den Hessischen majoor H. Weijgand, terwijl zijne
berekeningen in de latere Duitsche schietvoorschriften werden opge-
nomen.

Wie de hooge beteekenis van dit standaardwerk van den luitenant
v a n D a m wil leeren kennen, leze de voorrede van den majoor W e ij-
g a n d i) en het oordeel van den bekenden luit.-generaal v on N e u-
m a n n in het Archiv iür Artillerie und Ingenieur Oifiziere, besluitende:

„Das Werk zeichnet sich durch eine hohe Klarheit und PrS.cision des
Ausdrucks und der Behandlung, durch eleganten fesselnden Styl und
eine wirklich so bedeutende Reichhaltigkeit aus, dass ein Zurückgreifen
auf andere Werke entschieden nicht nöthig ist."

In 1884 drong v a n D a m in een 4 tal artikelen in dit Tijdschrift
verschenen „Het Infanterie vuur", — mede in het Duitsch door den
majoor Weijgand vertaald — op de erkenning van het snelvuur, de
invoering van een repeteergeweer als het Zwitsersche aan. Ook de
Infanterie had, evenals de Artillerie haar Oldebroek, een eigen schiet-
schbol noodig. Denkbeelden die eerst zooveel later zouden worden
verwezenlijkt.

V atn D a m is aldus als de voorganger, de vader van onze klein-
kaliber geweren te beschouwen. Maar wie verwacht zou hebben dat
de Regeering van die dagen hare waardeering op een of andere wijze
den bekwamen Schrijver had getoond, althans voordeel van zijn arbeid
had getrokken, heeft zich vergist. Toen de betrekking van Directeur
der Normaal Schietschool open kwam, werd een ander benoemd, die —
zonder iets te diens nadeele te zeggen — toch zeker niet de adelbrie-
ven bezat, die v a n D a m kon vertoonen.

Wij hebben toen — en niet voor 't laatst — de gelegenheid tegen-
over het buitenland voorbij laten gaan om op een belangrijk militair
gebied voorganger te zijn!

Het leven van v a n D a m werd aldus in een ander spoor geleid, 't
was voortaan vooral het onderwijs, en in de eerste plaats het militair
onderwijs, waaraan hij zijne krachten zou wijden.

., Dringend hervorming behoefde ons militair onderwijs in die dagen.
De Wet van 30 Mei 1877 had dit toch slechts gedeeltelijk vastgesteld,
n.l. het onderwijs aan de Kon. Mil. Academie, de overige deelen van
het militair onderwijs waren bij koninklijke besluiten geregeld en van
ministerieele beschikkingen afhankelijk gelaten.

l) „Vorrede zur Deutschen Uebersetzung". Die Ballistik der gezogenen Feuerwaffen.
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Gevolg van die partieele regeling was, dat de officiersrang langs ver-
schillende zeer uiteenloopende wegen kon verkregen worden en dat
daarbij met verschillende maten gemeten werd ter bepaling van" den
norm van kennis en ontwikkeling, noodig om den officiersrang te be-
kleeden.

Den 19 December 1878 trad de toenmalige kapitein van Dam v a n
I s s e 11 't eerst op in de Vereeniging tot beoefening van de Krijgs-
wetenschap met een voordracht „Over de opleiding tot officier en het
middelbaar onderwijs ten behoeve van het leger".

Daar de denkbeelden daarin verkondigd zelfs heden ten dage nog
hunne waarde niet verloren hebben, heb ik mij veroorloofd uit den
rijken schat hier en daar een ruime greep te doen:

„Gelukkig — zoo merkt hij in zijn inleiding op — verdwijnt 't bij-
geloof 't welk nu eens de „theorie" dan de „practijk'' aanbidt, als twee
elkander vijandige machten. Die vijandschap tusschen theorieën practijk
is nog slechts eene handig gekozen phrase, een stokpaard, een bezem-
steel, waarop de onwetenheid rondspookt. Wetenschap zonder practijk
is voor den militair als de degen in de lamme vuist, maar practijk
zonder wetenschap is de practijk van dien ezel, welke alle veldtochten
had medegemaakt van Prins E u g e n i u s van Savoye. Ten allen tijde
hebben alle groote kunstenaars dit begrepen. Zij hebben hunne taak
ruim opgevat; zij zijn geweest ernstige beoefenaars der wetenschap . . . .

Zij hebben begrepen dat de groote daden voortkomen uit het wei-
gepaard huwelijk van kunst en wetenschap.

Onze tijd heeft voor die waarheid de oogen geopend, en erkend dat
voor den Krijgsman, gelijk voor elk Staatsman, eene opleiding noodig
is, die hooger doelt dan de sleur, dan de werktuigelijke bedrijfsleer,
dan de doode techniek, die geene bezieling, geene oorspronkelijkheid,
geen eigen leven, geene virtuositeit kent noch bevroedt, maar ze als
gevaarlijke spookbeelden vreest, omdat zij die edele gaven van den
vrijen geest miskent."

Hoe juist kwam v a n D a m op tegen de exclusief militaire opleiding
van den officier: „de militair behoort echter niet uitsluitend aan het
leger, hij is en blijft in de eerste plaats ook mensch. Daarom moet
de opvoeding van den officier ook behandeld worden op een algemeen
paedagogisch standpunt, waar men rekening houdt met den mensch.
De militaire opvoeding, en vooral de opvoeding van den officier, moet
verder in de hoogste mate nationaal zijn, want hij houdt in 't leger
niet op een burger te zijn van den staat, die aan hem zijne bescher-
ming toevertrouwt Wil eindelijk die opvoeding volkomen wortel schieten
in het bestaande, dan moet zij rekening houden met het volk niet alleen,
maar ook met het tijdperk waarin dat volk leeft Die opvoeding moet
ontwikkelen in de richting der historie."

Zoo juist is ook zijn strijd tegen het isolement van het militair
onderwijs in den Staat met alle schadelijke gevolgen daarvan:

„In 't kleine leger van ons kleine volk is een nauwe aansluiting van
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het militair bij het algemeen openbaar onderwijs eene ware levensbe-
hoefte. Ik wijs slechts terloops op de verliezen, welke men zonder die
aansluiting vrijwillig en noodeloos lijdt. Ik merk voorts op dat nage-
noeg alle vruchten, die 't Hooger Onderwijs rechtstreeks afwerpt, voor
het leger grootendeels verloren gaan. En met die vruchten bedoel ik
niet de schoolsche geleerdheid, de veelweterij; maar dien zin voor ge-
zond wetenschappelijk onderzoek, die vrije ontwikkeling der geestver-
mogens en bovenal die veredelende beschaving, die hoogere karakter-
vorming, welke 't vrije leven aan de Academie schenkt onder den
invloed van een aanzienlijk gedeelte der meest begaafde mannen in
den lande.

En juist daaraan hebben wij behoefte, want geheel het militair school-
wezen draagt met zijn sterk geteekend realisme den onmiskenbaren
stempel, daarop vele jaren lang gedrukt door den volksgeest met behulp
van vlijtige beoefenaars der wiskunde en militaire industrie."

„De humaniora, d. w. z. die eigenschappen, welke den mensch tot
mensch vormen, zijn dan ook in het leger zeer schaars vertegenwoor-
digd. Te weinig zin bestaat er voor historische lectuur, te weinig smaak
voor eene degelijke beoefening der letterkunde."

Nog thans geldt zijn klacht betreffende de leemten van ons heden-
daagsch opvoedingsstelsel:

„Ik wijs vooreerst op het gebrek aan tijd voor eigen lectuur, voor
zelfstandige werkzaamheid van den geest, als gevolg van eene te uit-
gebreide leerstof of te beperkten leertijd. Terwijl daardoor de leergang
overhaast wordt, is er voor lichaamsoefening ter nauwernood tijd, voor
nadenken 'geene ruimte.

Opgezweept wordt ons geslacht voor examens. En de uitkomsten"?
De kapitein v a n D a m verwees daarbij o. m. naar het practisch

examen, dat onze legermobilisatie en legertoestanden in 1870 hadden
afgelegd en zulk een hoogst bedroevend resultaat hadden opgeleverd.

Groot tegenstander was v a n D a m ook, van de kazerneering en het
officier worden op te jeugdigen leeftijd:

„Gelijk de cipier wel zijne gevangenen, maar niet zijne menschen
kent, zoo is 't bij eene opleiding met vaak strenge kazerneering, dik-
werf onmogelijk een blik te slaan in een karakter, dat geene vrijheid
heeft gehad zich te ontwikkelen."

„Meer vrijheid op hooger leeftijd en ruimer omgang van den aspirant-
officier met het officierskorps zou krachtig beschavend op hem werken.
Daardoor inderdaad zou een ieder de gelegenheid hebben de schelp te
openen om den inhoud te leeren kennen. Thans ziet men slechts de
oppervlakte. Zonder vrijheid geene karaktervorming hier, noch karakter-
kennis ginds. In den zadel moet men gezeten en te paard moet men
gezien zijn, om als ruiter gevormd en door anderen beoordeeld te
kunnen worden. En dit geschiedt niet binnen de enge grenzen, welke
de kazerne aanbiedt."

„Zeer terecht stelt men hoogen prijs op aanzien en beschaving, maar
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kunstmatig wordt de weg afgesneden, die voert naar de maatschappij
Men houdt den kweekeling noodeloos buiten de werking dier invloeden»
welke den mensch veredelen, die aan den wil de kracht, aan het ver-
stand de verheffing, aan het gemoed den adel en de hoogere wijding
schenken kunnen.

In groote militaire inrichtingen van opvoeding en onderwijs waar
3 è. 400 jonge mannen van ver uiteenloopenden leeftijd onder 't zelfde
dak gedurende vele jaren opeen zijn gehoopt, daar moet zich nood-
wendig eene zekere ruwheid ontwikkelen, die toeneemt naarmate de
instelling ouder wordt; daar groeien onder den schadelijken invloed
eener vaak strenge kazerneering, verderfelijke traditiën op, die door
geene hand, welke ook kunnen uitgeroeid worden, en die een zieke-
lijker karakter bekomen, naarmate de instelling zelve ouder wordt.

Daarbij is men ook vaak genoodzaakt, ter wille van de inrichting
zelve, maatregelen te nemen, die men als nadeelig erkent voor den
individu. Daardoor schuwen sommige uitmuntend militaire karakters
de militaire opvoedingsgestichten."

De donkerste schaduwzijde der kazerneering ziet v a n D a m echter
op moreel gebied.

Ik kan den afschuw van het opsluit- alias opvoedstelsel, dat de gene-
raal v a n D a m en later ook ik op de Milit. Academie hebben moeten
ondervinden, slechts onderschrijven. Zeker' zijn later de toestanden veel
verbeterd, door minder talrijke bevolking verschillende nadeelen ver-
minderd, verschillende gebreken weggenomen, maar zij zullen nooit
geheel zijn op te heffen zoolang men een groot aantal personen van
jeugdigen leeftijd ontrukt aan hunne natuurlijke opvoeders om ze onder
één dak samen te brengen, te kazerneeren.

„Met het oog op onzen volksaard acht ik — zoo vervolgt v a n D a m —
hier te lande kazerneering zelfs een hinderpaal, die tot nadeel van het
leger, en daarmede van de algemeene zaak, zeer kostbare elementen
buiten de gelederen houdt. Ik betreur dit slechts ten deele, want het
getuigt niet tegen ons volk Daarbij ben ik van oordeel, dat kazernee-
ring geen onmisbaar element is, noch in het militaire wezen, noch in
de militaire opvoeding."

„Alleen in 't vrije leven, en niet in de enge cel, achter de gegren-
delde poort worden» zelfstandige, krachtvolle karakters gevormd. „Es
bildet ein Talent sich in der Stille, sich ein Charakter in den Strom
der Welt/."

Daar het voedingsvermogen onzer 56 klassen H. B. S. te gering is
voor de Militaire scholen, zooals de kapitein v a n D a m zich die dacht,
niet afgesloten van de maatschappij maar gesteld in het volle leven,
(in vervanging van de bestaande inrichtingen), wil hij beurzen voor de
leerlingen in de 46 en 56 klasse en op de gymnasia.... maar hierop
kom ik later terug.

Ten slotte ontwikkelde v a n D a m nog — voor 't eerst — het denk-
beeld van de vorming van reserve-officieren.
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In welk een schoonen vorm ook dit denkbeeld weergegeven moge

zijn, moet ik mij hier verder beperken, te meer daar de kapitein v a n
D a m in een latere lezing in Krijgswetenschap dit onderwerp nader
uitwerkte.

Vol energie en drang tot uiting en strijd voor de goede zaak ver-
scheen van de hand van v a n D a m in de Indische Gids van 1880:
„Het goede recht der moderne richting op het gebied van het Militair
Onderwijs." 't Was zeker uit eigen ervaring dat hij daarin getuigde:
„Slechts na hevigen tegenstand en feilen strijd breekt zich een nieuw
denkbeeld, een nieuw begrip, een nieuwe waarheid baan. Onder strijden
en lijden weeft met millioenen draden elke tijd zijn eigen gewaad" i).

Ook in de Vereeniging van Krijgswetenschap bleven de denkbeelden
van v a n D a m niet onweersproken; den i8den December 1879 trad
de toenmalige kapitein van den Generalen Staf A. K o o l tegen hem
in het strijdperk. Den i3<len April 1881 in dezelfde Vereeniging her-
vatte v a n D a m op nieuw den strijd met een beschouwing over „de
Opleiding tot officier overeenkomstig de behoeiten van den Staat",
waarin hij voornamelijk een lans brak tegen den eeredienst der examens
en het geloof in het alvermogen der school, twee zonden van den
tegenwoordigen tijd.

Ik moet de verzoeking weerstaan om verder in te gaan op de regeling,
die v a n D a m hier op den grondslag van de boven aangegeven denk-
beelden, ontwikkelde. De hulde, die de Voorzitter aan het slot v a n
D a m bracht voor de uitstekende wijze, waarop hij, bezield door warme
overtuiging, naar het ideaal van militaire opvoeding had gestreden,
moge ter zijner blijvende eere strekken!

De strijd om tot een wettelijke regeling van geheel ons militair onder-
wijs te komen, leidde in 1882 er toe dat de generaal B o o m s met
verschillende der eerste mannen op onderwijsgebied Ho j el, Hu-
b r e c h t , K o o l , L o d e w i j k M u l d e r , S t e y n P a r v é e n v a n
D a m aan Z.M den Koning een adres richtte om het militaire onder-
wijs ter opleiding tot officier in zijnen vollen omvang bij de wet te
regelen, een verzoek dat zij grondden op hun innige overtuiging dat
het hier gold een groot maatschappelijk belang, dat ten nauwste samen-
hangt met de welvaart en de onafhankelijkheid van het Vaderland.

„Aan de moreele en intellectueele kracht toch — zeggen de adres-
santen — die in een ontwikkeld officierskorps woont hebben vooral
kleinere Staten behoefte, die het gemis aan getalsterkte van de krijgs-
macht, waaraan de handhaving van hunne rechten en de verdediging
van hunne onafhankelijkheid worden toevertrouwd, moeten vergoeden
door de deugdelijkheid van het gehalte. Die kracht kan alleen worden

I) Zie in de Cadetten Almanak van 1903 het artikel van v. N. bij het portret van
den gouverneur v a n Dam van I s s e 11.
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verkregen wanneer aan de opleiding van den officier een degelijk en
ontwikkelend onderwijs tot grondslag wordt gelegd.

Dat onderwijs is geen uitsluitend militair belang, het is een nationaal
belang in den vollen zin des woords"....

Is 't niet de weerklank van de stem, die wij in de Vergadering van
Krijgswetenschap vernamen ?

In 1886 kwam ik — na als Hoofd van Onderwijs kort geleden de
K. M. Academie te hebben verlaten — voor 't eerst in directe aan-
raking, en dat wel in strijd met den kapitein v a n D a m , toenmaals
directeur van den Hoofdcursus. In strijd, maar dat ook voor de laatste
maal! 't Was naar aanleiding van van D a m's artikel in de Vragen
des Tijds van dat jaar „de Inspectie en eenige hoofdbelangen van het
Militair Onderwijs". De heer v a n D a m kwam hierbij hevig op tegen
de opheffing van de inspectie van het militair onderwijs, een amputatie,
zooals hij die noemde, door een votum der Ile Kamer op de Oorlogs-
begrooting verr icht . . . . van zeer bedenkelijken aard.

In beginsel had de heer v a n D a m ongetwijfeld gelijk . . . maar,
practische overwegingen maakten hier m. i. de — tijdelijke — opheffing
noodzakelijk.

Hoe dit zij, bij de latere Wet op het Militair Onderwijs toen de
militaire inspectie hersteld werd, gingen wij hand aan hand. •

De denkbeelden omtrent de vorming van reserve-officieren, reeds in
1878 in de Vergadering van Krijgswetenschap geuit, werden door den
kapitein v a n D a m in dezelfde vereeniging in zijn lezing van 24 Fe-
bruari 1887 „Beginselen, gronden en strekking van eenige maatregelen
tot vorming van reserve-officieren" nader ontwikkeld.

Het had lang geduurd — jaren nadat in de groote ons omringende
landen het instituut van militiekaders en reserve-officieren zich reeds
lang baan had gebroken — eer men in ons kleine leger' die noodzake-
lijkheid ook had gevoeld. Schroomvallig en met tegenzin had het leger
den milicienkorporaal en miliciensergeant in zijn midden opgenomen,
maar de vorming van militie-officieren was tot dusverre op een bekrom-
pen zienswijze gestuit i).

Zoo trad dan de kapitein v a n D a m in Krijgswetenschap op als
baanbreker eener nieuwere richting voor ons land.

Hij herinnerde er aan hoe mannen als C a r n o t in Frankrijk, v o n
S c h a r n h o r n s t in Pruisen reeds lang den weg hadden gewezen,
hoe von der G o l t z uit voorbeelden van den oorlog van 1870/71
de noodzakelijkheid van de aanstelling van reserve-officieren tot aan-
vulling van de bloedige verliezen van den modernen oorlog aange-
toond had.

„Het kader, en inzonderheid het officierskader zal spoedig zijn uit-

i) Men bedenke hoe bitter men 't den enkelen militie-offi cier gemaakt heeft, die 't
gewaagd had het heilige huisje binnen te dringen !
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geput, om den worstelstrijd op leven en dood voort te zetten. Bronnen
tot aanvulling van het officierskorps zijn dan niet aanwezig en kunnen
evenmin ontsloten worden. De grootste verliezen zullen daarenboven
het officierskorps treffen."

Maar niet alleen was de instelling noodig om in de behoefte van den
oorlog te voorzien:

„Overal waar de arbeidskrachten buiten verhouding tot den arbeid
staan, gaan de meest gezonde prikkels tot den arbeid verloren. Daar
loopt de energie gevaar te verslappen, daar wordt traagheid gekweekt,
daar gaan karakters onder in beuzelarij. Goede zeemanschap wordt
niet ontwikkeld door een spelevaart op een stil binnenwater, maar
alleen op den vollen oceaan. Zoo ook in het militaire."

Wie herinnert zich niet de luitenants uit die dagen met soms 2o-jarigen
diensttijd ?

Was 't wonder dat ijver, opgewektheid, zelfstandigheid, verantwoor-
delijkheidsgevoel in zulk een dienst waren ondergegaan?

Zoo was er dus nog een hoofdreden tot instelling van reserve-effi-
cieren: de noodzakelijkheid van een gezonde doorstrooming in de offi-
ciersrangen, om te komen tot een goede oplossing van het bevorde-
ringsvraagstuk.

„Aanvoerders in den vollen bloei des levens zijn de beste waarborgen
voor de inwendige kracht van elk leger. Het tempo der bevordering
is afhankelijk van de sterkteverhouding tusschen de verschillende ran-
gen, en van het gemiddelde verlies in eiken rang.

Deze laatste oorzaak daargelaten, zetelt de goede oplossing van het
bevorderingsvraagstuk in een juiste sterkteverhouding tusschen de ver-
schillende rangen en is een doelmatige organisatie van het officierskorps
alleen te verkrijgen door beperking van het aantal ondergeschikte offi-
cieren van het vaste kader met evenredige uitbreiding van het aantal
reserve-officieren."

Aldus de kapitein v a n D a m . Thans erkent men wel de juistheid
dier denkbeelden, maar toenmaals? Thans liggen ook de middelen ter
verbetering door den persoonlijken dienstplicht en kaderplicht voor het
grijpen, maar toen? Toen moest v a n D a m nog een beroep doen op
de vrijwillige verbindtenis op het „noblesse oblige" onzer jongeling-
schap. Zooals von der G o l t z 't in zijn bekend „Das Volk in Waf-
fen" zoo juist gezegd had, „Die Starke eines Volks liegt in seiner
Jugend", zoo wendde v a n D a m zich nu tot het opkomend geslacht.

»In de jeugd, inzonderheid in de jongelingsjaren, ligt het militair
moment van het menschelijk leven. Kostbare militaire eigenschappen
ontwikkelen zich dan in het gemoed."

„In de school moet worden voorbereid 't geen eenmaal in het leven
zal verwezenlijkt worden. In de school ligt daarom het natuurlijk aan-
knoopingspunt tusschen volk en leger. Uit het huwelijk van school en
leger kan eenmaal een waar volksleger geboren worden. Groot is, bij
alle verscheidenheid, het aantal punten van innige overeenstemming

i

l
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tusschen leger en school. Beider levensbrood is'de tucht. In beiden
worden zedelijke eenheden in stand gehouden, geoefend, geleid, be-
stuurd, geregeerd door middelen, die in karakter, aard en wezen de
grootste overeenkomst aanwijzen. In beiden bieden het zedelijk en ver-
standelijk overwicht de hoofd-, de materiëele straffen, de hulpmiddelen
tot instandhouding van het geheel bij den collectieven arbeid. „De
schoolmeester won den slag van Sadowa." Dit gevleugelde woord moge
waarheid of legende zijn, ook de geboorte eener legende heeft eene
diepe beteekenis. Zij is de uitdrukking van 't geen onbewust ofbewust
door de openbare meening als waarheid erkend wordt."

Ik ga de wijze voorbij hoe v a n D a m voorstelde door de school
tot versterking van het leger tot vorming van reservekader en reserve-
officieren te komen. Door de invoering van den persoonlijken dienst-
plicht hebben zijne voorstellen ten deele hun actualiteit verloren. ..
niet echter zijn beginselen, zijn idealen: „het leger de groote nationale
school, waar voortdurend gearbeid wordt aan de inwendige versterking
van 's lands weerbaarheid !"

't Was een schoon oogenblik op dienzelfden avond in Krijgsweten-
schap toen aan het slot zijner rede de man uit het leger in een hand
slag met den oud-volksvertegenwoordiger en onderwijsautoriteit, den heer
M o e n s , het verbond bezegelde, dat eenmaal in- Nederland zal tot
stand komen tusschen volk, school en leger!

De wet op het Militair onderwijs, die eenige jaren later, 21 Juli
1890 — nadat een eerste ontwerp van den Minister W e i t z e l niet
in behandeling was gekomen, — door den Minister B e r g a n s i u s
was tot stand gebracht, regelde het geheele onderwijs voor de Land-
macht, voor zoover daarbij de opleiding voor den officiersrang en de
hoogere vorming van den officier waren betrokken.

Ongetwijfeld bracht de Wet groote verbetering. Langs uiteenloopende
wegen kon tot dusverre de officiersrang bereikt worden: Bij de K. M.
Academie eene voorloopige regeling bij de Wet, in naam aansluitende bij
de 36 klasse der H. B. S., bij den Artilleriecursus te Delft en bij de Militaire
School te Haarlem, beide bij K. B. tijdelijk in het-leven geroepen, een
betere aansluiting bij de 56 klasse der hoogere burgerschool. Bij de
hoofdcursussen te Kampen en te 's Hertogenbosch elk spoor van aan-
sluiting bij de andere takken van onderwijs ontbrekend. In stede dus
van een organisch geheel een staalkaart van allerlei stelsels.

De nieuwe Wet bracht meer eenheid in den chaotischen toestand.
De isie afdeeling der krijgsschool (applicatieschool) aan de Milit. Aca-
demie verdween, de artilleriecursus te Delft, de militaire school te Haar-
lem, de hoofdcursus te 's Hertogenbosch werden opgeheven. De Militaire
Academie, uitsluitend vakschool, zou met 3-jarigen cursus opleiden voor
de 4 wapens h. t. 1. en Indië, een Hoogere Krijgsschool was bestemd
voor de hoogere vorming der officieren. Daarentegen kon de Milit.
Academie eerst door een examen, overeenkomende nagenoeg met het
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einddiploma H. B. S. met 5-jarigen cursus, bereikt worden, bleef de
tweeledige officiersopleiding voor de infanterie door den Hoofdcursus
te Kampen behouden — waar ook de opleiding voor de administratie-
officieren geschiedde — en schiep de Wet een nieuwe opleidingsschool,
nagenoeg overeenkomende met de 46 en 56 klasse der H. B. S., tot
de Militaire Academie, de Cadettenschool te Alkmaar.

Het was voornamelijk tegen deze laatste inrichting, dat de N. R. Cou-
rant in een 3-tal hoofdartikels van n, 12 en 13 Juni 1890 — achter
welke men vermoedelijk van Dam van I s s e 11 wel zal herken-
nen — zijn aanvallen richtte r) :

„Bij de aanwijzing der gronden, die aanleiding geven tot het vestigen
eener cadettenschool, laten de memorie van toelichting en die van
beantwoording • zeer terecht de verouderde argumenten rusten, waar-
mede in vroeger dagen het aankweeken van „zuiver" militaire begrip-
pen op jeugdigen leeftijd verdedigd werd."

De ervaring in het algemeen, in het bijzonder gestaafd door de
ondervinding op het gebied van het militair onderwijs, in verschillende
richtingen opgedaan, leert hoe eene gezond militaire vorming in echt
Nederlandschen geest geschaad, en slechts een eenzijdige kastengeest
gevoed wordt door de ontijdige en altijd .verderfelijke onteigening van
het kind door den Staat, die de bekwaamheid missende het vaderlijk
gezag over knapen naar behooren uit te oefenen, niet te min voorbarig
en geheel noodeloos het grootste deel der vaderlijke macht in handen
neemt."

Het zou te ver voeren hier alle argumenten die de hoofdartikels van
de N. R. C. tegen de Cadettenschool aanvoeren weer te geven, zij
komen bovendien in hoofdzaak overeen met het boven medegedeelde
uit de lezing van den heer v a n D a m in de Vergadering van Krijgs-
wetenschap van 19 December 1878.

Merkwaardig,is het wel, dat ditzelfde ,blad onlangs bij de behandeling
van de voorstellen van den Minister van Marine tot het stichten eener
adspiranten-school, als vóóropleiding voor de zeeofficieren, een soort
cadettenschool dus, pleitte voor het aannemen van jongelui op zeer
jeugdigen leeftijd en herstel van de oude, sedert 1905 bij de Marine
verlaten methode, in welk jaar aan de H B. S. met 5-jarigen cursus
werd aangesloten 2).

Voorwaar de graphische voorstelling van den ontwikkelingsgang ver-
toont ook bij het militair onderwijs geen klimmende r e c h t e lijn!

„In het wezen der zaak," zoo besluit het hoofdartikel, „komt de
Cadettenschool neder op een imperatief beurzenstelsel in bedekten vorm."

1) In overeenstemming met van Dam van I s s e l t wat de Cadettenschool betreft
en tegen de tweeledige officiersopleiding aan den Hoofdcursus kwam ik mede op in
mijn werk : „de opleiding en hoogere vorming in Nederland van den officier der land-
macht h. t. 1. en Indië" 1890.

2) Zie de artikels : „Opleiding tot Zeeofficier" van 26 Juni en 19 Juli 1916.
Illl
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„De Staat betaalt thans voor eiken leerling der bestaande Militaire
Academie ruim f 900 of zelfs f 1200" . . . .

„Een stap verder in de goede richting had, voorbij al die moeilijk-
heden, gevoerd naar de volledige invoering van het facultatieve beurzen-
stelsel."

„De nadere regeling van dat stelsel mag en kan de Wet veilig over-
laten aan een koninklijk besluit."

„Tegen het verleenen van beurzen oppert men het bezwaar der mis-
bruiken. Er zijn evenwel tal van beproefde middelen om die misbruiken
grootendeels te verhoeden. Men bekommere zich slechts niet al te veel
om een leerling of wat, die na het genot eener beurs hun doel niet
bereiken. Ook de Cadettenschool zal niet alle cadetten tot de Militaire
Académie, deze wederom niet allen tot den officiersrang brengen."

Het valt dan ook m. i te betreuren, dat de Staatscommissie ter reor-
ganisatie van ons Militair Onderwijs, die ik den 2551611 Juni 1910 mocht
installeeren, ondanks haar verdienstelijken arbeid, niet in stede vaji —
tegen de opdracht — in haar Verslag de Cadettenschool te behouden,
dit beurzenstelsel dat thans op zoo ruime schaal bij andere takken van
den Staats- en Indischen dienst wordt toegepast, heeft aangedurfd.

„Bij elk stelsel van legervorming ondervindt men de meeste moei-
lijkheden in de oplossing van het kadervraagstuk Dat bleek reeds bij
de wetsontwerpen van den minister R e u t h e r , en in niet mindere
mate zoowel uit het verslag der staatscommissie tot voorbereiding der
wettelijke regeling van den militairen dienstplicht, als bij het daarop
volgend wetsontwerp van den minister B e r g a n s i u s . Ook de thans
ingediende voorstellen van wet i) betreffende de mili,tie en de schutterij
doen zeer duidelijk de bezwaren uitkomen, die overwonnen moeten
worden, om te voorzien in de ernstige behoefte eener degelijke aan-
voering van de schutterij en in de geregelde aanvulling van de ver-
liezen, die men gedurende den oorlog, vooral ondervindt in de gelederen
van de lagere aanvoerders. Reservekader is daarvoor noodig."

Aldus de aanvang van een drietal hoofdartikels in de N. R. Courant
van 16, 17 en 19 December 1893, waarachter men niet moeilijk wederom
van Dam van I s s e 11 zal herkennen, die kort te voren in de 28ste
Algemeene Vergadering van leeraren aan Inrichtingen van Middelbaar
onderwijs het standpunt dat de school daarbij had in te nemen had
uiteengezet:

„Het is alleszins doelmatig, om ook den leerlingen onzer scholen,
die met vrucht het militair onderricht hebben bijgewoond, de gelegen-
heid te openen om zich te bekwamen tot het bekleeden van een graad
in het leger. Hebben zij daartoe de noodige kundigheden en gescnikt-
heid verworven, dan mag door hen, naar alle billijkheid, ook eene
evenredige vergoeding worden genoten voor den dienst in het leger

i) Door den minister S e y f f a r d t .
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bewezen. Die vergoeding is gerechtvaardigd door de militaire waarde,
welke intellectueele ontwikkeling voor het moderne leger bezit. Het
productief vermogen van den hoogereburgerscholier, den gymnasiast
of student, voor den krijgsdienst geschikt, komt niet alleen hem, maar
ook het leger en den staat ten goede."

„Tevens wordt op dien weg eene nauwere aansluiting verkregen
tusschen leger en schutterij; meer eenheid alzoo en daardoor grooteren
samenhang tusschen alle deelen van Neerlands krijgsmacht. Voorts
worden de vooroordeelen tegen en de bezwaren van den persoonlijken
dienstplicht geleidelijk uit den weg geruimd. De nuttige aanwending
der militaire waarde van intellectueele ontwikkeling, de gezonde ver-
sterking van het militair element bij de volksopvoeding brengt en
onderhoudt de militaire en maatschappelijke belangen in doelmatige
overeenstemming. De regeling bestrijdt krachtig het euvel der plaats-
vervanging en wekt tevens in het gemoed van den jongen man een
diep besef zijner hooge plichten jegens het Vaderland. Zij staalt en
adelt zijn karakter. Zij opent voor hem den toegang tot eene hooge-
school voor de werkdadige liefde tot het Vaderland, en voert ons eene
belangrijke schrede nader tot hetgeen Nederland dezer dagen boven
alles noodig heeft: het bewustzijn dat de defensie moet wezen eene
volkszaak in den besten zin van 't woord."

Dat was het ideaal dat van Dam van I s s e 11 door het Reserve-
kader hoopte te bereiken.

De groote moeilijkheid, die men h. t. 1. ondervindt bij elke poging
tot oplossing van het vraagstuk der vorming van reseryëkader, schuilt
zooals het artikel in de N. R. C. zeide in den beperkten diensttijd.
Duitschland met zijn 3-jarigen diensttijd kon voor de meer ontwikkelde
jongelieden die zich voor de klasse der reserve- en landweerofficieren
verbinden vermindering tot één jaar verleenen, Nederland kan met zijn
reeds zoo korten, diensttijd dien weg niet inslaan. Hier moesten andere
middelen aangegrepen worden.

Na zorgvuldige voorbereiding — waarbij ik het voorrecht had v a n
D a m ter zijde te mogen staan i) — gelukte het hem zijn voorstellen
bij den minister S e y f f a r d t ingang te doen vinden.

De S.C. van 4 üctober 1893 behelsde het K B. van 29 Sept. t. v.
dat de instelling van het Reservekader schiep.

De regeling zelf heb ik niet nader uiteen te zetten, zij is genoeg bekend.
«Het is" — zoo schreef in die dagen „de Landsverdediging" — „zeker

een ongewoon verschijnsel dat een maatregel van het Krijgsbestuur
zoo algemeen de aandacht trekt en met zulk een bijval wordt begroet
als geschied is met het K. B. betreffende het reserve-'kader. Dag- en

i) Menigen avond, dat de heer v a n D a m mij op kwam zoeken, bespraken wij de
inrichting, de mededeelingen enz. voor de pers, die ik ten deele voor mijne rekening
mocht nemen .... en als ik dan den enthousiasten ouderen vriend uitgeleide gedaan
had, bracht hij mij weder t h u i s . . . . zoo werd 't dikwijls heel laat!
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taire tijdschriften, mannen van gezag en invloedrijke vereenigingen
uit de onderwijswereld, waaronder de naam van den Hoogleeraar
S p r u y t , den warmen en talentvollen voorstander van het (leger)-
ontwerp-B e r g a n s i u s , zeker niet weinig gewicht in de schaal legt,
zij allen hebben op de meest ondubbelzinnige wijze verklaard, dat de
instelling van het reserve-kader gen rijke bron van kracht voor Neder-
land kan worden."

Ik moet de verleiding weerstand bieden die uitingen van de pers
en van tal van autoriteiten op civiel- en militair gebied, waaronder
zeker die van den generaal B o o m s niet 't minst, weer te geven.

Ongetwijfeld mag dit verschijnsel daaraan toegeschreven worden, dat
't v a n D a m gelukt was, zonder eenige partij voorkeur, algemeen be-
langstelling te wekken in onze weerbaarheid en een stelsel te ontwer-
pen dat in hooge mate een nationaal beginsel huldigde en rekening
hield met onze eigen nationale belangen, behoeften en neigingen.

De benoeming van den overste v a n D a m tot zelfstandig hoofdoffi-
cier van het Reservekader, stelde hem in staat zijne krachten verder
geheel aan de ontwikkeling der jeugdige instelling te wijden.

Ook van de zijde van den minister S c h n e i d e r , die den minister
S e y f f a r d t in het volgend jaar verving, mocht zij sympathie en onder-
steuning vinden.

Niet van alle zijden evenwel vond de nieuwe instelling een gunstig
onthaal. In het leger waren aanvankelijk velen tegen haar gestemd.

O. m. bleek deze richting na de lezing, die v a n D a m den 22sten
Februari 1895 m ^e Vergadering van Krijgswetenschap te Arnhem
over „Volksopvoeding en Volksweerbaarheid" hield.

Na den eersten stoot te hebben gegeven tot de vorming van reserve-
officieren en van het reservekader, begreep v a n D a m dat bij het
beperkte militiecontingent dat wij nog altijd handhaafden! — had een
man als B o o m s in het 36 ministerie T h o r b e c k e niet vruchte-
loos op een verhooging van een paar duizend man aangedrongen! —
voor verhooging onzer weerkracht en volksweerbaarheid de instelling
eener vrijwillige legerreserve hoog noodig was.

Op nieuw aandringende op beter opvoeding der jeugd, waarbij hif
vooral de voordeelen van het Engelsche stelsel uiteenzette, deed de
overste v a n D a m zich daarbij verder kennen als een groot voor-
stander van de vrijwillige oefening in den wapenhandel, doch niet
in haar toenmaligen vorm Het geheele weersysteem moest zich meer
en meer gaan bewegen in de lijn van de vrijwillige dienstneming, niet
met den continu-diensttijd, een erfenis uit de i8e eeuw, doch met inter-
mitteerenden-diensttijd. De vrijwillige oefeningen zouden het aanzien
moeten geven aan eene legerreserve, gevoed door de kern onzer groote
steden, terwijl de plattelandsbewoners in 't bijzonder bij de militie
thuis behoorden.

In hetzelfde nummer van de Arnhemsche Courant van 26 Februari
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de lezing van v a n D a m een gunstig overzicht gegeven werd, ver-
scheen in hetzelfde nummer dier courant een ingezonden stuk van een
zich — typisch — teekenenden „Een Realist", waarin over de lezing
van v a n D a m den staf gebroken werd: „Slechts weinig toehoorders
waren aanwezig, geen enkel hoofdofficier. Waarom, vroeg hij, schitter-
den deze hooggeplaatsten door hun afwezigheid? Zeker niet uit gebrek
aan belangstelling, maar vermoedelijk als een demonstratie. Als hun
afwezigheid hierin haar grond vond dan kon schrijver — de Realist —
zich hiermede uitstekend vereenigen. Uit de voordracht van den spreker
sprak toch op en top de idealist, die een onbereikbaar doel najaagt,
en die, ten einde eenigen schijn van waarheid aan zijn betoog te geven,
schromelijk overdrijft Het stokpaardje was natuurlijk de laatste nieuwig-
heid op militair gebied en wel het „Reservekader". Dit hulpmiddel in
kadernood, door den gewezen Minister van Oorlog S e y f f a r d t —
eveneens een utopist — in het leven geroepen en door verschillende
bekwame mannen met zeer veel ingenomenheid begroet, werd zeer
breed uitgemeten."

„De militairen echter, die geen idealistische denkbeelden hebben en
de zaak meer nuchter beschouwen, zeggen allen : dat reservekader geeft
ons waarschijnlijk een vrij groot aantal schijnsoldaten, die wel een
groote dosis pedanterie in de lagere rangen van het leger zullen bren-
gen, maar die door gebrek aan krijgstucht zullen blijken in oorlogstijd
onbruikbaar te zijn "

„Krijgstucht is het wachtwoord," dat wij in ons leger behoeven;
nu is dat leger „onkrijgstuchtelijk" en het zal nog veel erger worden,
wanneer de elementen die het Reservekader ons geven zal, nu en dan
zoo eens voor eenige dagen in het leger worden opgenomen."

„Krijgstucht kan alleen geleerd worden door een vrij langdurig dienen,
en zonder die .is voor het tegenwoordige oorlogvoeren een leger een
onding" enz.

't Was naar aanleiding van dezen scherpen uitval dat de overste
van D a m mij o. m. schreef:

„Wat ik voorzien had is geschied, doch op andere wijze dan ik had
verwacht. Toen ik onlangs naar Arnhem ging, (door de Duitsche (leger)-
school reeds geheel veroverd), dacht ik voor een heet vuur te zullen
staan. Dat is niet gebeurd. Er is een aanval met koud vuur beproefd.
Doch gelukkig ben ik daaraan nog niet bezweken. Daarom zond de
gemaskerde realist mij vermoedelijk nog een pijl na. De aanval op
zich zelf is zwak en even onedel als onbeteekenend. Mijn tegenstander
draagt mij inderdaad zulk een goed hart toe, dat hij bij zijne attaque,
zich zelve en de zaak, die hij verdedigt van kant maakt. Ik houd het
er daarom voor dat sommige zullen gelooven dat ik de realist ben" . . . .

„Gaarne zou ik den realist het laatste woord gunnen"
„Er is evenwel een bedenking. De stem van den realist is een echo.

Die stem teekent een kring."
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„Nu doet zich het merkwaardig geval voor dat hij met blinde woede
tegen het Reservekader te weer is getrokken. En ik heb dat Reserve-
kader zelfs niet eenmaal genoemd! De realist staat aldus geheel buiten
de realiteit. Ieder had het tegendeel verwacht Dat begreep ik Doch
met voordacht heb ik zelfs den naam der instelling niet genoemd. En
den Voorzitter had ik verzocht elke poging om het debat op het ge-
bied van het Reservekader te brengen den pas af te snijden."

't Spreekt van zelf dat den Realist het antwoord niet schuldig gebleven
werd, maar dit daargelaten, heb ik het bovenstaande en den aanval
van den Realist in extenso medegedeeld, omdat het zoo duidelijk den
strijd weergeeft, die het Reservekader tegen de „oude" school in het
leger te strijden had. Want, zooals de overste v a n D a m 't uitdrukte:

„Die stem was een. echo, die stem teekende een kring."
Slechts langzaam en niet dan na hevigen strijd heeft zij voor een

nieuwere richting plaats gemaakt.
Van hoeveel belang talentvolle, vooruitstrevende mannen als de gene-

raal B o o m s de te Arnhem verkondigde denkbeelden van den overste
v a n D a m achtten, moge ten slotte blijken uit de Voorrede, die deze
generaal bij de afzonderlijke uitgave van de Voordracht schreef, waaruit
ik alleen den aanvang aanhaal, maar die verder alle aandacht nog
waard is:

„Na kennismaking met de voordracht over „Volksopvoeding en
Volksweerbaarheid" door den kolonel J. T. T. C. v a n D a m v a n
I s s e l t in de Vereeniging-tot beoefening der Krijgs w eten schap gehou-
den, gaf ik hem den raad ze in den handel te brengen. Die voordracht
toch is van te groot belang voor ons geheele volk om besloten te
blijven binnen den engen en specialen kring waarin ze werd uitge-
sproken. Ik zeg: engen en specialen kring. Want hoewel de genoemde
vereeniging nu reeds 30 jaar geleden opgericht werd, niet alleen tot
het bevorderen van eene meer degelijke beoefening van de krijgsweten-
schap, maar v o o r a l t o t h e t v e r s p r e i d e n v a n k r i j g s k e n -
nis o n d e r de n i e t - m i l i t a i r e n , is het eene bedroevende waar-
heid, dat zij bijna uitsluitend gevormd wordt door officieren en oud-
officieren, en dat de burgerij, tot schade van het algemeen belang,
zich nagenoeg van deelneming onthoudt." v

Ongelukkig is dit bedroefend feit waarheid gebleven tot den huidi-
gen dag.

Helaas, deze zoo energieke, kundige militaire strijder zou niet lang
meer mogen ijveren voor de versterking van leger en volk Het aan-
breken van betere tijden door de invoering van den persoonlijken
dienstplicht door den minister E l a n d heeft hij niet mogen aanschou-
wen i). Twee jaar later herdacht de kolonel v a n D a m in dit Tijd-

l) Ook aan de voorbereiding hiervoor nam v a n D a m — destijds kolonel bij het
8ste Regiment Infanterie te Arnhem — een werkzaam deel. Overal hield hij voor-
drachten en spaarde zich daarbij zoo weinig, dat hij vaak geheel schor thuis kwam.


