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Voorwoord 

 
Binnen onze vereniging, het “2e Bataillon Grenadier Compagnie”, hebben we een 
actieve werkgroep burgerij, omdat we meer aandacht willen besteden aan 
burgeruitbeeldingen. We hebben gemerkt dat nieuwe(re) leden meer moeite hebben 
met het vinden van informatie: wat zijn de mogelijkheden, wat zou je kunnen 
uitbeelden, en hoe past jouw uitbeelding binnen de groep en/of het evenement? Het 
feit dat er weinig evenementen of activiteiten voor burgers lijken te worden 
georganiseerd helpt ook niet. Gelukkig neemt de aandacht voor burgeruitbeeldingen 
en de rol van burgers op evenementen langzaam maar zeker toe.  
 
Enige tijd geleden werd mij gevraagd wat er allemaal uitgebeeld zou kunnen 
worden. Het leek me daarom een goed idee om een aantal zaken in een document 
samen te vatten, zoals mogelijke beroepen, ideeën voor uitbeeldingen en welke 
uitbeeldingen goed zouden passen binnen een militair bivak. 
 
Ik wil niet beweren de definitieve handleiding te hebben samengesteld voor 
beginnende re-enactors, maar ik hoop wel dat elke re-enactor, beginnend of 
ervaren, militair of burger, met dit document wat ideeën op kan doen.  
 
 
Marc Geerdink-Schaftenaar 
Julianadorp, juni - september 2010 
 
 
 
 
 

 

Marc en Jolijn Geerdink-Schaftenaar in Noord-Hollandse dracht anno 1800 – 1815; 
Waterloo, juni 2005 

 



 6 

 
 
 



 7 

Inhoudsopgave 
 

pag. 

Inleiding: Beroepen in de 18e en 19e eeuw ..................................................................................................    9 
1. Burgers en Soldaten ..................................................................................................  11 

1.1 Het tentenkamp wordt een dorp ....................................................................  11 

1.2 Onofficiële vrouwen, kampvolgers, prostituees ...............................................  14 

1.3 Uit het Orderboek van het 44th Regt. of Foot, 1755 .......................................  18 

1.4 Marketentsters, Zoetelaarsters, Wasvrouwen .................................................  20 

1.5 Lijst van Franse Vivandières in de Napoleontische Tijd ..................................  22 
2. Burgeruitbeeldingen op Re-enactmentevenementen ....................................................  26 

2.1 Burgeruitbeeldingen in opkomst ...................................................................  26 

2.2 Militaire evenementen ...................................................................................  26 

2.3 Burgerevenementen ......................................................................................  27 

3. Een uitbeelding kiezen  ..............................................................................................  29 

3.1 Bedenk wat je wil .........................................................................................  29 
3.2 Hou het eenvoudig ........................................................................................  30 

3.3 Blijf dicht bij  jezelf .......................................................................................  31 

3.4 Denk aan het publiek ...................................................................................  32 

4. Contemporaine afbeeldingen ......................................................................................  33 

4.1 Kostuumboeken ...........................................................................................  33 
4.2 Bijlagen bij dit werk ......................................................................................  33 

 
 

 

 
 

Burgers en soldaten; Winterbivak in het Archeon, maart 2008 



 8 

 
 



 9 

Inleiding: Beroepen in de 18e en 19e eeuw 
 
 
De meest gestelde vraag is: wat kun je precies uitbeelden? Voor militairen is 
het vrij duidelijk, want de rollen zijn vastomlijnd, de kleding en uitrusting zijn 
omschreven, evenals de taken en handelingen die bij een militaire uitbeelding 
horen. Het concept ‘burger’ daarentegen is echter toch abstracter, want wat 
doet een ‘burger’?  
 
Allereerst is het goed te bedenken hoe de maatschappij er ongeveer uitzag in de 
periode 1750-1815. De Industriële Revolutie was in Groot-Brittannië al aardig op 
gang gekomen, maar het overgrote deel van Europa was nog een agrarische 
samenleving (in Nederland begon de Industriële Revolutie pas rond 1850). 
Begrippen als ‘massaproductie’ en ‘massaconsumptie’ waren nog onbekend. 
Boerengemeenschappen waren zelfvoorzienend en verkochten het overschot van wat 
ze produceerden in de stad.  
 
In de stad werd weinig tot geen voedsel verbouwd, maar waren ambachtslieden die 
allerlei gebruiksvoorwerpen en luxeartikelen produceerden. Bedrijven waren aan 
huis, waar de ambachtsman (of -vrouw, want het aantal vrouwen dat werkte was 
zeer groot,) in de werkplaats zijn waren produceerde, omringd door zijn gezin.  
 

In de stad was ook de markt, waar 
alles dat men maar kan bedenken te 
koop werd aangeboden. Supermarkten 
waren er niet, iedereen verkocht van 
alles en bood bij voorkeur zijn/haar 
waren en diensten aan op straat. Het 
aanprijzen ervan werd altijd luid en op 
zangerige toon gedaan, zodat het een 
geweldige drukte moet zijn geweest in 
de stad. Deze “straatroepen” 
inspireerden tekenaars tot het 
uitbrengen van boeken met 
verbeeldingen van de verschillende 
types die men kon aantreffen in de 
grote steden van Europa. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Linten- en kantverkoopster, Minden 2008 

 
 
In de steden was het dan ook vergeven van de handelaren in snuisterijen, 
gereedschappen, knopen, linten, spelden, melk, vis, vlees, brood, allerlei gerechten 
en hapjes, groenten, bloemen, manden, brandhout, enz. Eens in de zoveel tijd was 
er kermis, waarbij ook enorme markten werden opgezet, allerlei etenswaren werden 
aangeboden en rondreizende artiesten hun kunsten lieten zien. 
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Naast de boeren en de ambachtslieden in de stad waren er de rondtrekkende 
ketellappers, kuipers, marskramers, chirurgijns, muzikanten, scharensliepen, 
liedjesverkopers, zangers en vele, vele anderen die iets aan te bieden hebben. Er 
waren zelfs gastarbeiders: jongemannen uit Westfalen en Oldenburg trokken als 
seizoensarbeiders naar Nederland in de hoop op werk op het platteland, de 
zogenaamde “Hannekemaaiers”. Deze rondtrekkende lieden deden ook het 
platteland aan, en natuurlijk ook de legerplaatsen waar militaire eenheden gelegerd 
waren.  
 
Onder invloed van de opkomende industrie werden de legers 1750-1815 in de 
verschillende landen professioneler. Aan het einde van de 17e eeuw werden grote 
huurlingenlegers gevolgd door grote groepen burgers die werden ingehuurd als voor 
de levering van voedsel en voorraden, voor de verzorging van zieken en gewonden. 
voor het transport van bagage en zelfs voor het hanteren van de artillerie, -dan nog 
het ambacht van de Vuurwerkers; aan het einde van de 18e eeuw waren de legers 
professioneler geworden, met eigen onderdelen voor transport en verzorging. Nadat 
het tijdperk van Napoleon ten einde was gelopen werden onder invloed van de 
Industriële Revolutie ook de laatste taken van burgers overgenomen door het leger 
zelf.  
 
 

            

Bloemenverkoopster en tinnegieter; Minden, augustus 2008 
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1. Burgers en soldaten 
 
 
Gedurende de periode 1750-1815 zijn er talloze oorlogen uitgevochten. 
Soldaten werden geworven op de vrije markt, ‘soldaat’ was een algemeen 
aanvaard beroep. Soldaten waren ook alom aanwezig, het zij in de stad waar ze 
in garnizoen lagen, het zij onderweg als ze werden ingekwartierd bij burgers. 
Ze werkten in de stad om hun soldij aan te vullen, ze wierven rekruten op 
kermissen en in kroegen, of waren onderweg naar hun volgende 
garnizoensplaats. In tijden van oorlog waren ze zeer zeker aanwezig, op 
doortocht naar hun eenheid, naar het front, of op fouragetochten.  
 
Waar soldaten waren, waren ook vrouwen te vinden. Dit konden echtgenotes zijn 
die niet wilden achterblijven, vrouwen die door het leger waren ingehuurd, vrouwen 
die ergens onderdak en veiligheid zochten, of ondernemende vrouwen die op zoek 
waren naar avontuur. Het meest voor de hand liggende slag vrouwen dat men in de 
buurt van een leger tegenkwam waren natuurlijk prostituees, maar er waren ook 
dienstbodes, dochters van soldaten en officieren, marketentsters, wasvrouwen, 
zoetelaarsters en anderen die zich met het leger verbonden, het zij om er geld te 
verdienen, uit veiligheid, uit liefde voor een man of uit een zucht naar avontuur.  
 
 

 

Wasvrouwen in het legerkamp in Hyde Park, 1780. De vrouwen, vrijwel zeker erkend door het regiment 
waarin hun echtgenoot diende, hebben de beschikking over tenten voor henzelf en hun kinderen. 

 
 
1.1 Het tentenkamp wordt een dorp 
In de 18e eeuw was het nog normaal dat elke eenheid een aantal tenten meebracht 

en op campagne regelmatig een kampement opzette. Met het inkrimpen van de 
legertros verdwenen tenten langzaamaan en werden soldaten meer en meer 
afhankelijk van inkwartiering bij burgers. Tenten werden in de Napoleontische Tijd 
opgezet in semi-permanente kampementen die langere tijd, soms zelfs enkele jaren, 
bleven staan; voorbeelden zijn die van Hyde Park in 1780, Boulogne-sur-Mer in 
1801-1805, Haarlem (Kamp “Kraantje Lek”) en Zeist in 1804-1808. Uit verveling, 
maar ook om het verblijf aangenamer te maken, begonnen de manschappen in de 
loop van hun verblijf paden aan te leggen, heggen en bomen te planten en de tenten 
zelf te verbouwen tot hutten met hout uit de omgeving. Sergeant Thomas Morris, die 
in 1813–1816 diende in het 2e bataljon van het 73rd Regiment of Foot, geeft een 
beschrijving van het bivak van zijn eenheid in het Bois de Boulogne, nabij Parijs in 
juli 1815: 
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“The Bois de Boulogne, in which we were encamped was, when we first entered, 

a continuous wood, thickly planted, and extending for miles; but by the time 

we had been there a month, so many of the trees had been cut down, for the 

construction of huts, and for firewood, that we had ample space for parade 

grounds, etc.  

 
The single men were in the tents, but the married couples had huts, in a line 

parallel with the tents; and when the boughs of which they were formed, were 

fresh, they had a very rural, gipsy-like appearance.” 

 
De nabij gelegerde marketentsters, wasvrouwen en andere burgers die aan het leger 
waren gebonden kregen al snel gezelschap van andere burgers uit de omgeving. 
Meer en meer handelaren begonnen zich in de buurt van het bivak te vestigen, tot 
er een soort klein dorp ontstond. Het huidige dorp Austerlitz is op deze manier 
ontstaan; in de memoires van Jan Willem van Wetering, een veteraan uit de 
Napoleontische oorlogen, vinden we een mooie beschrijving van het Kamp van Zeist, 
zoals hij het noemt (onderstreping door J.W. van Wetering zelf): 
 

“ […] In het voorjaar van 1804 naar de Kamp van Zeist en de Kamp van 

Maramont [Marmont, de Franse bevelhebber van het militaire kamp, MGS], 

hetwelk wij met ruim 30.000 man Bataafsche en Fransche troepen betrokken. 

 
Dit was een kamp van vermaak, dat altijd bij krijgslieden, die het hebben 

bijgewoond, een waar genoegen is om aan te denken. De generaals, hoofd 

officieren en mindere officieren, en manschappen waren in linnen tenten 

gelogeert, maar het bosch bij Zeist benam spoedig daar van het gezigt en deed 

alles in groene lanen herschapen. De tenten der generaals, hoofdofficieren en 

onderofficieren werden als spoedig met struiken die uit het gezegde bosch 
gehaald waren, met opgaande dennenboomen beplant. Het getal geëvenredigd 

naar den rang die zij bekleeden, als Luit. Generaals acht, Generaal-Majoors 

zes, Kolonels vier, Luit-Kolonels en Majoors twee dennenboomen. De tenten der 

verdere officieren, onderofficieren en manschappen werden met groen beplant 

en overdekt naar welgevallen, zoodat zoover het oog kon zien niets anders als 
een groen opleverde. Dan waren er achter en voor van alle generaals en 

hoofdofficieren keijzerlijke tuinen aangelegd, en bij sommige generaals vond 

men, dat uit liefhebberij in het klein enkele fortificaties waren aangelegd, die 

zeer kundig daar waren gesteld.  

 

De achterste rij was de straat der marketentsters. Hier konde men alles vinden 
dat men in een kleine stad te vergeefs zoude zoeken. Speel en koffijhuizen, 

societijten, stalhouders, uitspanningen, logementen, horlogiemakers, 

apothekers, slagers, kruideniers, en danszalen. Met een woord alles wat men 

wenschen zoude werd er gevonden.  

 
Dit kamp werd dagelijks door een zeer groot aantal vreemdelingen bezocht. Den 

eenen uit familiebetrekking, die uit liefdesoogmerken, den 3den om zich te 

vermaken, den 4den om winst te doen met den koophandel enzoovoort. Het 

grootste vermaak dat men er konde vionden was op Zon en Feestdagen. Dan 

moet men niet verwonderd staan als men in het kamp 1000 rijtuigen uit alle 

oorden van het land telde. De aanleiding tot de verzameling der overgroote 
menigte van aanschouwers was, dat er op Zon en Feestdagen of een luisterijke 

groote parade, of een algemeene inspectie, of groote manoeuvres in vuur plaats 

hadden. Als dit laatste moest gebeuren was het van des morgens 6 topt 

namiddags 2 onder de wapens. Als wij dan doornat van zweet, zwart van 

kruiddamp, vermoeid en met een grage maag na onze tenten terugkeerden, 

stond er een dubbeld ration voor ons gereed, dat gretig werd ingenomen. 
Dadelijk aan het werk gegaan tot het schoonmaken der wapening en kleeding. 
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In dien tusschentijd maakten de koks, die in het kamp waren gebleven, de 

tafels klaar en daar werd gegeten.  

 

Intusschen had menigeen berigt gekregen dat er een of meer van zijne 

familiebetrekking op hem in een herberg zaten te wachten. Ook was er daags te 

voren aangekondigt wat voor vermakelijkheden er zouden plaats hebben, als 
het hardloopen naar een horlogie, het klimmen in de mast, de gans de hals of 

kop afslaan, en diergelijke spelen meer.  

 

Daar de tafels op dien tijd goed toebereid zijn door het dubbele ration zijn zij 

echter zeer spoedig afgeloopen. Een ieder begeeft zich naar zijne tent, trekt er 
zijn beste zondagspakje aan (aan de tenu gehouden alsthans) en ging zijn 

vermaak zoeken waar hij verkoos. Dien dag was er geen appèl meer, en de 

taptoe werd des avonds een of twee uren later geslagen. Men kan zich geen 

denkbeeld vormen van het gewoel, gezing, gedans, gespeel, gewandel en gekijk 

dat toen plaats had. Daar waren liefhebberij comediën en dansballen die tot 

des morgens duurden. Des anderen daags morgens zag men troepsgewijze met 
ledige zakken berooide hoofden de kamp verlaten en de gewone dienst werd 

door de manschappen met een opgeruimd gemoed weder aanvaardt, […]. In de 

jare 1806 werd door de Koning Louis Napoleon gelast om bij de Pijramide 

huizen te bouwen tot een dorp geformeerd, dat den naam kreeg van Austerlitz.”  
 
Koning Lodewijk Napoleon wilde de nederzetting Austerlitz zelfs stadsrechten geven, 
maar toen was het leger, - en met hen vrijwel alles en iedereen die aan het leger 
verdiende, - verdwenen. Van Wetering verhaalt dat hij het kamp enkele jaren nog 
heeft bezocht, maar dat het enkel te herkennen was aan de kookgaten, die 
inmiddels overwoekerd waren; de Piramide was volgens hem al helemaal vervallen. 
Tegenwoordig is de Piramide weer hersteld en ingericht als toeristische trekpleister. 
 
 

 

Vrouwen aan het werk in een bivak, Waterloo 2010 
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1.2 Onofficiële vrouwen, kampvolgers en prostituees 

Aan het begin van de 18e eeuw waren er in vrijwel alle legers weinig tot geen 
voorschriften betreffende kampvolgers. Dit was met name in het Britse leger tot in 
de Napoleontische Tijd het geval, en in deze paragraaf zal als voorbeeld hierop wat 
dieper worden ingegaan.  
 
Vanuit de overheid was er nog weinig regulering wat betreft vrouwen, handelaren en 
anderen die zich aan het leger verbonden. Het transport van bagage en de 
voorziening van voedsel en levensmiddelen werden veelal aan particulieren 
uitbesteed. Elk regiment nam zelf maatregelen betreffende de hoeveelheid vrouwen 
die aan de eenheid werden verbonden; over het algemeen was de regel dat er per 
compagnie of per 100 mannen 6 vrouwen werden toegelaten, zoals omschreven in 
1801 voor het 95th Rifle Corps: 
 

“The marriage of soldiers being a matter of benefit to a regiment [it must be well 

ordered]. The number of women allowed by Government to embark on service 

are six for every hundred men, [including all sergeants’ wives. This ample 

number] should never be exceeded on any pretext whatsoever, because the 
doing so is humanity of the falsest kind. [The lucky few would find the Corps] a 

home of comfort to those who are entitled to feel its benefits, [not] a source, as 

is too often the case, of multiplying misery and prostitution. [The Corps must 

provide] employment and comfortable livelihood to those women who remain, 

[but to none who] are of immoral or drunken character, or who refuse work for 
the men. [Women would do the regimental needlework and washing.] The 

Colonel requests that the officers will never give their linen to wash out of the 

regiment, and also that they will distribute it nearly equally among the 

sergeants’ wives. [Soldiers’ laundry was] to be distributed in equal proportions 

among the other women of the companies. The number of shirts and socks 

which are washed for each soldier per week is two of each and at least two 
turnovers, [for which each laundress received five pence from the pay sergeant.] 

The Quartermaster will never give any needlework out of the regiment which 

can be done in it, and officers are requested to do the same; the women are 

also recommended to look for needlework in the neighbourhood of wherever the 

regiment may be, and the officers to give them any aid in their power to procure 
the same.”  

 
(uit: Red Coat: An Anthology of the British Soldier during the Last Three Hundred 
Years, ed. E. W. Sheppard, London: Batchworth, 1952; pp. 48-49.)  

 
Een belangrijke maatregel was het ontmoedigen van de soldaten om te gaan 
trouwen. De eenvoudige reden hiervoor was dat vrouwen, en de –welhaast 
onvermijdelijk- daaruit voortkomende kinderen, voor de soldaat en voor zijn eenheid 
een last vormden. De soldaat werd teveel afgeleid, en het kostte teveel geld en 
proviand om ze te onderhouden. Wilde een soldaat dus trouwen, dan diende de 
soldaat toestemming aan zijn commandant te vragen. Deze liet de dame in kwestie 
natrekken of zij wel fatsoenlijk genoeg was en zich nuttig zou kunnen maken in de 
eenheid. Als ze werd goedgekeurd, dan mochten ze trouwen; ze werd dan officieel 
erkend door de eenheid en ontving soldij en een rantsoen. Het rantsoen dat de 
soldaten ontvingen was dagelijks een pond vlees, een pond brood of meel, een 
hoeveelheid bonen of erwten, zijn, zout en jenever. De vrouw ontving de helft 
hiervan, voor kinderen werd een kwart rantsoen gegeven. Evenals de soldaten 
werden vrouwen ingekwartierd in kazernes, of tijdens een campagne met de 
soldaten op kwartieradressen zoals openbare gebouwen of bij burgers thuis. 
 
Werd er toch getrouwd zonder toestemming, dan werd de soldaat vaak gestraft door 
middel van geseling en/of het uitsluiten van promotie; voor de vrouwen was de 
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enige passende straf dat ze niet door de eenheid werd erkend en er dus met haar 
geen rekening werd gehouden wat betreft de verdeling van voedsel en het toewijzen 
van een onderkomen: het echtpaar diende hier dan zelf voor te zorgen, wat op 
campagne een hele opgave was. Waar de officieren nog over een kapitaal beschikten 
om maatregelen te treffen voor hun echtgenotes, daar waren de soldaten 
aangewezen op het schamele soldij dat hij ontving, -na aftrek van de nodige kosten 
voor het onderhoud en de vervanging van zijn uniform, uitrusting en bewapening.  
 

Als het regiment in Groot-
Brittannië in garnizoen lag 
kon het al een hele opgave 
zijn voor de soldaat en zijn 
vrouw om voor hun gezin te 
zorgen, maar daar genoten 
ze tenminste nog de 
bescherming van de 
eenheid en een geregelde 
uitbetaling van soldij en 
uitreiking van rantsoenen.  
 
 
 
 
Kampvolgster en wasvrouw van 
het 44th Regiment of Foot,  1755. 

 
Op campagne was het leven vanzelfsprekend veel harder. Dat begon al als het 
regiment werd ingescheept om op campagne te gaan: er kon maar een beperkte 
hoeveelheid vrouwen mee, dus moest er vaak worden geloot welke vrouwen wel mee 
mochten, wat natuurlijk vaak tot hartverscheurende taferelen leidde.  
 
Omdat het moeilijk was voor vrouwen om alleen achter te blijven en voor zichzelf en 
mogelijke kinderen te zorgen, was het van levensbelang bij hun mannen te blijven. 
Dit deden ze letterlijk tot op het slagveld. Hiervan zijn vele anekdotes bekend, onder 
andere de volgende van vrouwen die hun mannen volgden tot op het slagveld bij 
Waterloo in 1815: 
 

 De vrouw van Quartermaster Alexander Ross, 14th Foot, bleef aan het begin 
van de slag bij haar man, totdat haar vrienden haar ervan konden overtuigen 
dat een slagveld geen plaats was voor een vrouw. Zij weigerde in eerste 

instantie om te gaan, omdat ze mogelijke gewonden wilde helpen. Uiteindelijk 

verbleef ze in een kerktoren vanwaar ze het slagveld kon overzien.   

 

 Jenny Jones, destijds 26 jaar oud, was volgens haar grafsteen in Tau y Ilyn in 
Wales op 16, 17 en 18 juni bij haar man op het slagveld. Haar man diende in 
het 23rd Foot, the Royal Welch Fuseliers. 

 

 Soldaat Peter McMullen, 27th Foot, raakte zwaargewond tijdens de slag bij 
Waterloo (hij zou beide armen verliezen). Zijn vrouw wilde hem van het veld 

dragen, maar werd in haar been geraakt. Beiden kwamen in een hospitaal in 

Antwerpen terecht. Zij beviel in het hospitaal van een dochter, genaamd 

Frederica McMullen Waterloo. De opperbevelhebber van het Britse leger, Zijne 
Koninklijke Hoogheid Frederic Augustus, Hertog van York en Albany, werd 

peetvader van hun dochter.  
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 De vrouw van een gewonde sergeant van het 28th Foot raakte zelf gewond door 
een kanonskogel toen ze hem van het slagveld wilde dragen.  

 

 Martha Deacon zoch vergeefs haar man, Ensign Thomas Deacon van het 73rd 
Foot, die gewond was geraakt bij Quatre-Bras; ze hoorde dat hij naar Brussel 

was gestuurd. Hoogzwanger, gekleed in niets anders dan een zwarte zijden jurk 

en een sjaal, en met drie kinderen bij zich, liep ze vervolgens in de stromende 

regen naar Brussel, waar ze inderdaad haar man terugvond. Ze beviel op 19 
juni van een gezonde dochter die ze Waterloo Deacon noemden. 

 

 Barbara Moon, geboren tijdens de oorlog in Spanje, was 4 jaar oud tijdens de 
slag bij Waterloo. Haar vader was een color sergeant in het 95th Rifles, die 

enkele maanden na de slag aan zijn verwondingen stierf. 

 

 Margaret Tolmie was in 1815 hoogzwanger. Haar man was dragonder in het the 
2nd Royal North  British Dragoons, “The Scots Greys”. Tijdens de slag bevond 
zij zich in Brussel, de dag erna ging zij op zoek naar haar man. Zij wist haar 

man, die gewond was, te vinden omdat ze hem herkende aan zijn initialen die 

ze op zijn uniform had geborduurd. Met behulp van twee andere vrouwen wist 

ze hem naar een hospitaal te brengen. Zij beviel de volgende dag van een 

gezonde dochter die ook Margaret werd genoemd. 
 

 Kapitein James Fraser, 7th Hussars, trof een vrouw aan op een kleine pony die 
bij haar man was gebleven; haar man, een sergeant-majoor, was bezig haar 

moed in te praten. Hij vroeg de man of het soms de bedoeling was dat zij in het 

gevecht betrokken zou raken, gaf hem een uitbrander en stuurde de vrouw 

naar de achterhoede.  

 

 Donald Crawford was een baby toen hij op het slagveld van Quatre-Bras werd 
gered door een soldaat van het 4e Bataljon, 1st Foot (Royal Scots). Zijn vader 

was gesneuveld, en zijn moeder, die hem meegedragen had, was ook in de 

gevechten omgekomen. Donald werd door zijn redder dwars op diens ransel 

gelegd, tussen de dekenrol en zijn nek en zo meegedragen tijdens de gevechten. 

De Hertog van Wellington kende Donald de Waterloo-medaille toe omdat hij 

gedurende de drie dagen dat er slag werd geleverd in de voorste linies aanwezig 
was geweest.  

 
De vrouwen die mee mochten werden geacht zich nuttig te maken en voor de 
soldaten kleding te verstellen, te koken, gewonden te verzorgen, enz. Met name dat 
laatste was volgens de denkbeelden van die tijd iets waarvoor vrouwen een 
natuurlijke aanleg hadden, en dit werd dan ook een vereiste: in 1704 had de Hertog 
van Marlborough al de order gegeven na de slag bij Shellenberg dat de weduwen 
van soldaten als verpleegsters in de hospitalen voor de gewonden zouden moeten 
zorgen:  

“that all the widows in the army should repair […] to serve as nurses, and must 

have some small subsistence allowed for them.” 

 
Generaal Braddock liet in 1755 de soldij en rantsoenen van enkele vrouwen die 
weigerden gewonden te verzorgen stopzetten en liet hen meteen uit het leger 
verwijderen.  
 
Naarmate de campagne vorderde kwamen er meer en meer vrouwen bij de eenheid. 
De vrouwen die zich verbonden aan een regiment kwamen uit verschillende milieus; 
elke soldaat en officier trouwde met een vrouw uit de sociale klasse waaruit hijzelf 
afkomstig was. Daarnaast was het vrij normaal dat de officieren en manschappen er 
een minnares op nahielden. Naast de officiersvrouwen, die evenals hun echtgenoten 
uit de hogere sociale klassen afkomstig waren, en de echtgenotes van soldaten die 
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door de eenheid werden erkend, waren er de lokale jongedames die afkomstig waren 
uit de gegoede middenklasse: dochters van handelaren of herenboeren, bediendes 
uit de hogere klassen, etc. Dan waren er de vrouwen uit de lagere sociale klassen, 
zoals winkelbediendes, straathandelaren of eenvoudigweg de armen. De laatste 
groep vrouwen betrof de prostituees, die op verdiensten en bescherming uit waren. 
Met name deze vrouwen trouwden vrijwel niet met een soldaat.  
 
 

 

Britse vrouwen die het leger volgen, met naast hun eigen bagage ransels en wapens van hun mannen 
(of plunderbuit?); Waterloo 2009 (Foto: Ellie Wout) 

 
 
In de memoires van Sergeant Morris van het 73rd Regiment of Foot vinden we een 
voorbeeld van een meisje die besluit het leger te volgen: 
 

“When we were at Antwerp, Jack [private Jack Parsons, MGS] formed an 

acquaintance with a very pretty Flemish girl, to whom he became much 

attached, and she conducted herself with so much propriety, that the officers 

suffered her to accompany the Regiment, as her companionship with Jack had 

such a benificial effect on his conduct. […] 
 
[Jack sneuvelde in de Slag bij Waterloo op 18 juni 1815.] A few days afterwards, 

poor Therese joined us, on our way to Paris, and went nearly distracted at the 

loss of her ‘Dear Jack’. She continued to journey with us, and the men treated 

her very kindly. When we reached Paris, and were at camp, at Bois de 

Boulogne, some benevolent Parisian ladies interested themselves on her behalf, 
and obtained for her a comfortable situation, as servant to a respectable family 

in Passe [Passy]; who being made acquainted with her history, treated her with 

the utmost kindness. “ 

 
Ondanks dat de regimenten maatregelen namen tegen een te grote toestroom 
van kampvolgsters, minnaressen en echtgenotes, bleef het leger een 
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onweerstaanbare aantrekkingskracht houden op vele vrouwen van elk mogelijk 
allooi. Het gevolg laat zich dan ook makkelijk raden: het Britse leger was en 
bleef gedurende de 18e en 19e eeuw tergend langzaam, zoals de Pruisische 
stafofficier Von Müffling in 1815 opmerkte tegenover de Hertog van Wellington. 
Wellington antwoordde dat hij geen keuze had, en dat hij zijn mannen alleen 
tevreden kon houden als hij ze toestond een grote bagagetrein mee te nemen. 
Hier zou pas in de loop van de 19e eeuw verandering in komen toen ook de 
voedselvoorziening en het transport door het leger zelf werden geregeld. 
 
 
1.3 Orders betreffende wasvrouwen en kampvolgsters gedurende de Britse 
campagne tegen Fort Duquesne, 1755; uit de administratie van het 44th 
Regiment of Foot (Sir Peter Halkett' 
Deze orders geven een beeld van de specifieke zaken betreffende de vrouwen waar 
de legerleiding mee te maken kregen. In dit geval betreft het het Britse leger in 
Noord-Amerika; maar de problemen zullen in Europa niet veel anders zijn geweest: 
teveel vrouwen bij aanvang van de campagne, het toewijzen van voldoende 
rantsoenen, het tegengaan van drankgebruik en onzedelijk gedrag, enz. 
 
 
Bij aanvang van de campagne werd er geklaagd door de commandanten over het grote aantal 
vrouwen: 

[7 april] “A great number of women being brought over than those allowd by the 

government sufficient for washing...”  

 
Vanwege het grote aantal vrouwen dat zijn leger volgde, gaf generaal Braddock de volgende 
orders uit:  

[18 mei] “Six women per company are allowed each of the two regiments: & 

indipendant companys 4, women to each of the Company of Carpenters Virginian & 

Maryland rangers 5, Women to the Artillery, 2 women to the detachment of seamen 

& 2 women for the troops of Light Horse…” 
 
Elke vrouw die in het bivak werd aangetroffen, en die niet op de lijst van de Brigade Major 
stond, zou zwaar worden gestraft: 

[11 juni] “For the first time be severely punished and for the second suffer death.” 

   
De vrouwen die het werd toegestaan het regiment te volgen, dienden zichzelf nuttig te maken; 
zij voerden verschillende taken uit, zoals het wassen en verstellen van kleding, medische 
verzorging van gewonden en bedienden van officieren. Deze vrouwen kregen daarom ook 
rantsoenen uitgereikt, en hadden recht op medische verzorging: 

[6 juni] “Sir Peter Halkett's regt. to receive two days provisions, As ye women are to 

receive eight days provions.” 
[17 juni] “At half an hour after 12 oClock the Twenty women to be at Docr. McKinleys 

tent and any women that shall be absent will be sent back. “ 

[20 mei] “It being the genll orders that six women a company should march up the 

country with the men, therefore he ordered the Doctors to search and see who was 

clean and proper to.” 

[23 mei] “This day all the women that goes up the cuntry was taken to the Doctors to 
see if they was clean and ready to march.” 

 
Vrouwen die weigerden voor de gewonden te zorgen werden zonder pardon verwijderd: 

[? April] “[…] a Return will be called for of those who shall refuse to serve for six 

pence per day and their Provisions that they may be turned out of camp and others 

got in their place.” 
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Kampvolgsters vielen ook onder het militaire recht. Overtredingen als het zonder toestemming 

verkopen van drank of het berekenen van te hoge prijzen werden zwaar gestraft: 

[20 april] “Any soldier that shall be found selling liquors to any of the rest of the men 

shall be severly punished. Any soldiers wife that shall be detected in the same shall 

likewise be punished & drummed out of the camp.” 

[6 juni] “Any soldier suttler or woman or any person what ever belonging to the army 
who shall be detected of stealing, plundering, or wasting any of the provisions shall 

suffer death.” 
 
De vrouwen werden betaald voor hun diensten; het leger berekende de prijzen die de vrouwen 
mochten vragen. De vrouwen kregen gedurende deze campagne 6 pence per dag betaald. Op 
een dag weigerden de vrouwen nog langer voor dit bedrag te werken:  

[7 april] “A concert is enterd into not to serve without exorbitant wages, A return will 

be calld for those who refuse to serve for six pence per day and provisions that they 

may be turned out of camp and others go in their places. “ 

 
Hoewel de vrouwen geen gevechtstaken hadden, konden ze toch betrokken raken bij de 
gevechten: 

[6 juli] “A bout eleven in the morning the French indians attacked our baggage on the 

march in the rear and scalped a soldier and a woman. “ 

[9 juli] “In going over the river there was an indian shot one of our women and began 
to scalp her. Her husband being a little before shot the indian dead.” 

 
 

   

Foto’s van een Britse kampvolgster, omstreeks 1755. In de 18e en 19e eeuw was het niet ongewoon dat vrouwen en 
kinderen zonder schoeisel waren en op blote voeten liepen. Klompen worden tegenwoordig vaak gedragen door 
burger-re-enactors, maar dit is niet correct voor de uitbeelding: klompen waren, - in tegenstelling tot wat vaak 
wordt gedacht,- vrij duur en specifiek werkkleding. 
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1.4 Marketentsters, Zoetelaarsters, Wasvrouwen 
In tegenstelling tot het Britse leger werden in het Franse leger wel veel meer 
voorschriften uitgegeven betreffende vrouwen en kampvolgers. In de eerste helft van 
de 18e eeuw was de legertros, met allerlei marketentsters, wasvrouwen en andere 
kampvolgers die het leger volgden, enorm: een leger van 20.000 soldaten werd 
gevolgd door bijna een zelfde aantal burgers en kampvolgers. Vanaf 1760 werd het 
aantal vrouwen en kinderen dat meeging op campagne per eenheid meer en meer 
beperkt, tot in de Napoleontische Tijd het aantal vrouwen per eenheid was 
teruggebracht tot 2 per compagnie. Snelheid was een belangrijke factor geworden, 
de afstanden die legers aflegden was enorm, en het was niet meer mogelijk tenten, 
bagage en allerlei loslopend volk op sleeptouw te nemen.  
 
In het leger van Lodewijk XV werden in elke eenheid 8 soldaten aangewezen (veelal 
sergeanten), die allerlei zaken aan de troepen mochten verkopen, zoals eten, 
drinken, pruikenpoeder, schrijfbenodigdheden, enz. Deze mannen werden 
‘vivandiers’ genoemd; ze hadden toestemming om te trouwen, en hun echtgenotes 
konden hen met hun handel helpen. Terwijl de mannen hun militaire plichten 
vervulden, verkochten de vrouwen -later bekend als ‘vivandières’,- hun waren; soms 
hadden ze ook speeltafels opgezet. Vanaf 1766 werden de kinderen van de 
vivandiers en hun vrouwen erkend als “enfants de troupe”, die ook vanaf hun 2e 
levensjaar soldij en rantsoenen ontvingen, en binnen de regimenten opgroeiden. In 
Nederland werden deze handelaren marketentsters of zoetelaar genoemd. 
Gedurende de 18e eeuw termen als ‘vivandier’ / ‘vivandière’ en ‘marketentster’ 
officiële benamingen voor handelaren die het leger volgden en handelden met de 
soldaten.  
 

Met het uitbreken van de Franse Revolutie in 1789 
werd een einde gemaakt aan het leger van het Ancien 
Régime; in 1793 werden de vivandiers afgeschaft. 
Vrouwelijke marketentsters dienden voortaan 
rechtstreeks bij de regimentsstaf een patent aan te 
vragen. Het werd verplicht om getrouwd te zijn met 
een sergeant of een korporaal. Elke marketenster 
kreeg een marketentsterspenning, met daarop 
gegraveerd haar naam en de eenheid waartoe ze 
behoorde.  
 
 
 
 
 
Marketentsterspenning van “Citoyenne Thibau”, marketentster 

van de 2eme Compagnie, “Batallion de la Côte d’Or”, 1793. 

 
Op het patent werden haar naam en een persoonsbeschrijving genoteerd, evenals 
een lijst met regels waaraan de marketentsters zich dienden te houden. Het 
onofficiële kenmerk van de marketentsters was echter het tonnetje met sterke 
drank dat ze bij zich droegen. Deze zou voorzien moeten zijn met een metalen 
plaatje met daarop de naam en de eenheid gegraveerd, maar de meeste 
marketentsters beschilderden hun tonnetje in een eigen ontwerp, met op de 
voorzijde of zijkant hun naam en de eenheid in sierletters.  
 
Het was voor een marketentster mogelijk om binnen korte tijd een klein fortuin bij 
elkaar te verdienen. Marketentsters hadden dan ook vrij snel de beschikking over 
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een rijdier, of zelfs een paard en wagen en een tent. Deze kar en tent groeiden zo uit 
tot een ‘cantine’, een plek waar de soldaten drank en eten konden kopen en konden 
uitrusten, - vandaar de naam ‘cantinière’: deze werd in de Napoleontische Tijd 
steeds vaker gebruikt in plaats van het meer archaïsche vivandière (dat ook teveel 
herinnerde aan het Ancien Régime). Vaak waren er in de ‘cantine’ tafels en stoelen, 
waar de soldaten brieven naar huis konden schrijven op papier dat door de 
marketentsters was voorzien van versieringen.  
 
Soms leidde dit tot corruptie, als de echtgenoot van de marketentster vanuit zijn 
rang als sergeant zijn manschappen dwong alleen bij zijn vrouw etenswaren en 
drank af te nemen voor te hoge prijzen. Als dit werd ontdekt werd de marketentster 
op passende wijze gestraft: ze mocht lijdzaam toekijken hoe de manschappen haar 
kar en voorraden mochten plunderden.  
 
Naast de marketentster werd aan elke compagnie één Wasvrouw of “Blanchisseuse” 
toegewezen, welke ook met een sergeant of korporaal getrouwd moest zijn. Tegen 
betaling kon een soldaat zijn hemden en ander linnengoed door haar laten was, 
bleken en strijken. Aangezien er één wasvrouw per compagnie à 80 - 120 man werd 
toegewezen kan men zich voorstellen waarom deze vrouwen de rijkste vrouwen 
waren binnen de militaire eenheid. Niettemin was het hard werk, waarbij ze vaak 
ook nog de zorg over haar kinderen had. Voor al deze vrouwen was het dan ook van 
levensbelang om bij hun militaire eenheid te blijven, niet alleen vanwege het geld, 
maar ook voor bescherming. Zodra de echtgenoot sneuvelde, diende ze dan ook zo 
snel mogelijk te hertrouwen.  
 
 

 

Wasvrouwen aan het werk, Waterloo 2006. 
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1.5 Lijst van Franse “Vivandieres”, “Cantinieres” en “Blanchicheuses” uit de 

Napoleontische Tijd 
Hier vindt u een lijst van namen van vrouwen die in de tijd van Napoleon het 
Franse leger volgden, met waar mogelijk een korte beschrijving. Een enkeling werd 
beroemd, maar de meesten raakten in de vergetelheid. 
 
 
Cathérine Baland 
Vivandière van het 95ème Régiment d’Infanterie de Ligne. Louis-Francois Lejeune, een staffoficer en 
schilder, noemt haar in zijn memoires en heeft haar geportretteerd in zijn schilderij van de Slag bij 
Chiclana, 5 mei 1811. 
 

Rose Liberté Barreau 
Vrouw van Grenadier François Leyrac, 63ème Régiment d’Infanterie de Ligne; ontving van Napoleon in 
1804 een pensioen van 100 Franc.  
 

Catherine Beguin  
Beierse, bij het 14ème Régiment d’Infanterie Léger. Droeg haar gewonde echtgenoot op haar rug naar 
een ambulance. 

 
Françoise Blanchard  
Haar patent uit 1809 is bewaard gebleven. De tekst luidt: 

“Patent van Vivandière. Hierna ondertekend door de Generaal der Gendarmerie, 
Provoost-Maarschalk, op verzoek van de Administratieve Raad van het 79ème Regiment 
de Ligne; 
Toegestaan wordt, aan genoemde Françoise Blanchard, om te dienen in het 2e Bataljon 
van het 79ème Regiment de Ligne, in de rol [qualité] van vivandière.”  

 

“Madame Cazajus”  
Cantinière van het 57ème Régiment d’Infanterie de Ligne. Van Napoleon zelf ontving zij een gouden 
ketting vanwege haar heldhaftigheid tijdens de aanval bij Lomitten, bij Friedland op 5 juni 1807. Zij 
bracht temidden van de gevechten tot tweemaal toe een vat sterke drank naar de soldaten, dat zij 
gratis verdeelde. Een soldaat die haar aanbood in haar plaats de drank te brengen antwoordde ze dat 
het leven van een vrouw minder nuttig is voor het vaderland dan dat van een dappere soldaat.  
 

”La mère Catherine” 
Deelde haar jenever uit aan de huzaren en infanteristen die in de nacht van 21 januari 1795 de 
Nederlandse vloot bij Texel overmeesterden. Later nam zij deel aan de veldtocht in Italië in 1799. Zij 
was getuige van het sneuvelen van Generaal Joubert in de slag bij Novi, op 15 augustus van dat jaar. 
 

Catherine Claire 
Werd benoemd tot Ridder in het Légion d’Honneur op  7 juli 1809 na de Slag bij Wagram. 

 
Marie Dauranne  
Wasvrouw van de 51ème Demi-Brigade d’Infanterie. In maart 1797 trok haar eenheid de rivier de Piave 
over. Een soldaat dreigde te verdrinken, maar Marie wist de man te redden. Napoleon Bonaparte, werd 
over haar moed ingelicht. Hij schreef op 17 maart 1797 in een brief aan het Directoire dat hij haar had 
onderscheiden met een gouden ketting, met daaraan een medaille in de vorm van een kroon, waarop 
de naam van de man die ze heeft gered staat gegraveerd. Deze medaille zou een beloning worden voor 

vivandières, cantinières en wasvrouwen die zich op het slagveld hadden onderscheiden. 

 
Catherine Devrez 
Vrouw van Fusilier Antoine Devrez, hun zoon werd tamboer. Nam tot 1802 deel aan alle campagnes 
van de Republiek. 
 

“Madame Dubois”  
Cantinière bij de Keizerlijke Garde, vrouw van de compagniesbarbier. Ze kreeg een kind tijdens de 
terugtocht vanuit Moskou in 1812, terwijl het 20 graden vroor. De baby overleefde het niet, ondanks 
alle inspanningen van haarzelf en de manschappen. Ze wordt in verscheidene memoires genoemd.  

 
Regula Engel-Egli 
Zwitserse cantinière die haar man in meerdere campagnes volgde. Zij overleed in 1853, op 92-jarige 
leeftijd. Haar man sneuvelde in de slag bij Waterloo.  
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“La Mère Eugénie” of “La Mère Radis”  
Cantinière van het 10ème Regiment de Dragons. Nam deel aan de Russische veldtocht en was bij de 
gevechten bij Lützen (waar ze gewond raakte), Bautzen en Leipzig. Verloor bij Waterloo haar vijfde kar 

[carriole]. 
 

Marie Fetter 
Was aanwezig bij de veldslagen bij Austerlitz, Jena, Wagram, Dresden en Leipzig.  
 

“Florencia” 
Cantinière van de Voltigeurs van de Jonge Garde. 
 

Thérèse Fromageot  
Raakte twee keer gewond terwijl ze soldaten te drinken gaf. 
 

Thérèse Jourdan  
Bijgenaamd de “Deken van de Cantinières”. Echtgenote van sergeant Patru van het 69ème Démi-
Brigade d’Infanterie. Zij nam deel aan alle campagnes in Italië en Egypte, was getuige van de Slag bij 
de Pyramiden, en nam deel aan alle campagnes van het Keizerrijk. Haar man sneuvelde voor haar 

ogen bij Borodino. Zij keerde met de resten van de Grande Armée terug uit Rusland en nam deel aan 
de campagnes in Frankrijk en Waterloo.  

 
Madeleine Kintelberger 
Vivandière van het 7ème Regiment de Hussards, van Duitse afkomst; echtgenote van Josef 
Kintelberger, met wie ze 6 kinderen kreeg. Het detachement waar haar man en zijzelf zich met hun 
kinderen bevonden werd tijdens de Austerlitz-campagne overvallen door kozakken en beschoten door 
Russische artillerie. Haar kinderen wilden schuilen achter een munitie-caisson, toen een andere 
explodeerde en hen verwondde. Niet lang daarna werd ook Jozef getroffen door het artillerievuur en 
sneuvelde. Madeleine werd aan haar rechterarm getroffen door een kanonskogel, maar wist met een 

sabel haar belagers van zich af te houden, zelfs nadat ze 13 snij- en steekwonden en 2 lansstoten had 
opgelopen. Uiteindelijk schoten de kozakken haar door beide benen en namen haar en haar kinderen 
gevangen. Op dat moment was ze 6 maanden zwanger. In gevangenschap werd haar rechterarm 
geamputeerd en beviel ze van een tweeling. Na het tekenen van de vrede keerden zij en haar kinderen 
terug naar Duitsland; generaal Jean Rapp liet hen in een luxe koets vervoeren naar Frankrijk. In 1809 
kende Napoleon haar een pensioen toe vanwege haar bijzondere moed.   

 

“La Joie”, ook  “La Mère La Joie” 
Vivandière van het 36ème Régiment d’Infanterie de Ligne, liet haar kar gebruiken als ambulance. 
 

Marie Lejeune  
Anders dan het feit dat ze protestants was (Hugenote), is er niets verder van haar bekend. 
 

“Lewczakowa”  
Cantinière in het 2e Regiment van het Vistula-Legioen (Polen in Franse dienst). 
 

“Marie”  
Cantinière bij de Jonge Garde, afkomstig uit Namen; had een dubieuze reputatie. 
 

“ Marie Tête-de-Bois” 
Vrijwel de bekendste Vivandière. Nam deel aan 17 campagnes. Zij trouwde in 1805 met een grenadier, 
maar had al een zoon; deze werd op 10-jarige leeftijd tamboer en ontving 5 jaar later een ere-fusil. Op 
zijn 20e was hij bevorderd tot 2e Luitenant. In 1814 sneuvelde hij onder de muren van Parijs; Marie 

verloor tevens haar man bij Montmirail. Ze raakte gewond toen ze hem wilde zoeken. In 1815 was ze 
genezen en nog steeds vivandière, zij het nu bij de Garde. Over haar dood gaat het verhaal de ronde 
dat zij als eerste van de Garde werd geraakt: een kogel doorboorde haar tonnetje en verwondde haar. 
Zij kroop naar het lijk van een gesneuvelde soldaat om dat als hoofdkussen te gebruiken. Een 

verdwaalde kogel echter raakte haar in het gezicht. Een eveneens dodelijk gewonde Grenadier zei haar 
dat ze er nu niet meer zo mooi uitzag, waarop ze hem met bebloed gezicht glimlachend antwoordde: 
“Dat is goed mogelijk, maar ik kan mezelf liefje, vrouw, moeder en weduwe van de soldaten noemen.”  
 

“Mathieu” 
Cantinière van het 2ème Régiment Artillerie de Marine. 

 
“Meunier”  
Vivandière, maar beter bekend als soldaat in de 3ème Compagnie van het 107ème Régiment 
d’Infanterie de Ligne.  
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Thérèse Mulher 
Cantinière van het 34ème Régiment d’Infanterie de Ligne.  
 

Généviève Marie Pierret 
Vivandière van het 43ème Régiment d’Infanterie de Ligne.  
 
Marie Pierrette.  
Geboren 1757 te Avignon, wasvrouw van het 58ème Régiment d’Infanterie de Ligne.  
 

Cathérine Rohmer 
Eén van de bekendste vivandières van het Keizerrijk. Geboren in Colmar en dochter van een 
cantiniere; haar moeder sneuvelde bij Fleurus in 1791. Zij was toen 11 jaar en had geen andere familie 
dan het Regiment. In 1802 trouwde ze met de Tambour Major van het 62ème Démi-Brigade 
d’Infanterie. Met haar eenheid vertrok ze naar Spanje en was ze getuige van de verschrikkelijke 
belegering van Saragossa. Daarna vertrok ze naar Oostenrijk en raakte ze gewond bij Wagram.  
 

“Rumeau”  
Cantinière van het 12ème Régiment de Chasseurs a Cheval.  

 
Cathérine Sabatier.  
Cantinière van het 9ème Régiment d’Infanterie Legere.  
 

“Madame Sarrazin”  
Cantinière van het 57ème Régiment d’Infanterie de Ligne, nam deel aan de campagne in Italië. Haar 
man was sergeant der Grenadiers; ze kregen samen veel kinderen, waarvan de oudste tamboer bij het 
regiment werd.  
 

Marie-Thérèse Thiebaut 
Cantinière bij de Garde, werd genoemd in de dagorders bij de Berezina. 
 

Joséphine Trinquart 
Cantinière van het 63ème Régiment d’Infanterie de Ligne. Gedecoreerd tijdens de campagne in 
Rusland omdat zij de commandant van haar bataljon zou hebben gered en daarbij een kozak hebben 
gedood. 

 
 

 
 

De Vivandière Marie Dauranne ontvangt een gouden ketting als beloning voor het 
redden van een soldaat; de prent is van na de Napoleontische Tijd. 
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Linksboven: leden van de “Sällskapet Heimataderna” hebben hutten gebouwd in de bossen 
tijdens een evenement; deze Zweedse groep beeldt burgers uit de Napoleontische Tijd uit. 
Rechtsboven: een mandenverkoper; uitbeelding van een lid van “Les Menus-Plaisirs”, die burgers 
en soldaten uit de 3e kwart van de 18e eeuw uitbeelden. 
Linksonder: een kampvolgster aan het werk in het bivak; re-enactment van Waterloo, juni  2010. 
Rechtsonder: een kerkdienst uit 1758; re-enactment te Minden, augustus 2008. 
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2. Burgeruitbeeldingen op Re-enactmentevenementen 
 
 
Vrijwel de meeste re-enactmentevenementen zijn evenementen rond een 
militair scenario; ‘burgerevenementen’ zijn schaars, maar krijgen de laatste 
jaren wel steeds meer aandacht. Dit komt doordat er meer re-enactors zijn die 
geïnteresseerd zijn in een correcte burgeruitbeelding. Voorheen was er qua 
burgerij alleen aandacht voor de hogere klassen, geïnspireerd door series als 
“Pride and Prejudice”. Inmiddels zijn er meer re-enactors aan wie bals, 
picknicks en theekransjes niet zijn besteed, maar die zich richten op het 
uitbeelden van een ambacht.  
 
 
2.1 Burgeruitbeeldingen in opkomst 
Uitbeeldingen van de hogere sociale klassen zijn al langer populair; er zijn meerdere 
verenigingen die bals, feesten, picknicks en jachtpartijen organiseren, in de stijl die 
we kennen van series en films als “Pride and Prejudice” en “Sense and Sensibility”. 
De lagere sociale klassen komen er nog altijd vrij bekaaid van af: dergelijke 
uitbeeldingen zijn helaas vaak van slechte kwaliteit vanwege een gebrek aan 
enthousiasme. Dames die met hun echtgenoot of vriend naar evenementen gaan 
blijven in hun onauthentieke kleding vaak rondhangen in het kamp. Vreemd genoeg 
moeten de uniformen altijd tot op de laatste knoop authentiek gemaakt zijn, maar 
als het op de kleding van de zogenaamde “kampvolgsters” aankomt maakt het 
schijnbaar niet uit hoe die erbij lopen. In de loop van de jaren zijn er  gelukkig 
genoeg dames bij gekomen die wel tijd en energie in gedegen historisch onderzoek 
hebben gestoken en die hun kennis delen via het internet.  
 
De laatste jaren kiezen ook meer mannen voor een 
burgeruitbeelding, en zijn er meer evenementen die 
niet rond een slagnabootsing zijn georganiseerd; 
specifieke ‘burgerevenementen’ zonder militairen zijn 
er (nog) niet, en gezien het feit dat militairen in de 18e 
en 19e eeuw vaak bij burgers waren ingekwartierd is 
het niet nodig deze te willen uitbannen. Andersom 
daarentegen zou het wenselijk zijn om op ‘militaire’ 
evenementen juist meer correct geklede burgers en 
hun activiteiten te zien, juist omdat de tentenkampen 
in die tijd veelal werden bezocht door allerlei 
handelaren die van alles aan de soldaten probeerden 
te slijten. Maar evenementen met een scenario dat in 
vredestijd plaatsvindt, of is geschreven rond een dorp 
of stad, beginnen meer en meer georganiseerd te 

worden.  
 
 
2.2 Militaire evenementen 
De meeste evenementen zijn militaire evenementen, 
met één of meer slagnabootsingen. Veelal draaien 
deze evenementen alleen om deze slagnabootsingen 
en is er geen scenario voor burgers; toch zijn er 
mogelijkheden voor burgeruitbeeldingen.  
 

Prostituee; Waterloo 2008 
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“Campagne”-evenementen -evenementen zonder een tentenkamp,- laten weinig 
ruimte voor burgeruitbeeldingen, tenzij er een redelijk omvangrijke bagagetros kan 
worden georganiseerd. Vanzelfsprekend valt qua uitbeelding te denken aan de 
wasvrouwen en marketentsters die bij de eenheden horen, en die destijds dezelfde 
moeilijkheden moesten doormaken op campagne als de manschappen.  
 
Dergelijke evenementen zijn (nog) schaars. Over het algemeen wordt er op een 
evenement een bivak opgezet, waar burgeruitbeeldingen zeker op hun plaats zijn. 
Kampvolgers waren altijd van groot belang voor het militaire kamp en de eenheid. 
De vrouwen zorgden niet alleen met hun handelswaar, maar ook met hun 
aanwezigheid voor meer levendigheid in het kamp. Zoals eerder vermeldt trokken de 
semi-permanente tentenkampen veel burgers aan die van alles te koop aanboden of 
relaties aanknoopten met de soldaten, dus zijn er voldoende mogelijkheden voor 
burgers in- en rond het bivak. 
 
 
2.3 Burgerevenementen 
Idealiter zou je een burgeruitbeelding het best tot zijn recht kunnen laten komen op 
een burgerevenement. Met het toenemen van de interesse in burgeruitbeeldingen 
zijn de mogelijkheden voor het houden van specifieke burgerevenementen inmiddels 
groter geworden. Al enkele jaren worden er op diverse plaatsen evenementen 
georganiseerd rondom het burgerleven, waarbij militaire uitbeeldingen nu eens in 
de minderheid zijn of zelfs helemaal ontbreken. Deze plaatsen zijn veelal 
openluchtmusea, waarbij de deelnemers gebruik maken van de historische 
gebouwen. Dit vormt tevens het grootste obstakel voor het organiseren van dit soort 
evenementen, want er zijn maar weinig musea die deze gelegenheid willen bieden. 
Dat maakt burgerevenementen nog steeds schaars.  
 
 

 

Twee dames bij de haard, 1814; Archeon, februari 2008. 
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Linksboven: Een marskramer, omstreeks 1758; Minden, augustus 2008(foto: “Elskes’ Marsch”) 
Rechtsboven: Moeder en dochter in het bivak, omstreeks 1759; Minden, augustus 2009. 

Linksonder: Kampvolgsters hebben een kookgat ingericht tussen de huizen van het door de 
Britten bezette Williamsburg, omstreeks 1775; “Williamsburg under the Redcoat”, 2009. 
Rechtsonder: Soldaten en een handelaar, omstreeks 1808. Gottersdorf, 2010. 
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3. Een uitbeelding kiezen 
 
 
Veel (beginnende) re-enactors vragen wat ze zouden kunnen uitbeelden. Dit 
kan zijn omdat ze weinig kennis hebben van het beoogde tijdperk, of omdat ze 
geen beeld hebben wat zou kunnen. In de voorgaande paragrafen is een globaal 
beeld gegeven van het tijdperk, en zijn een aantal omstandigheden van een 
evenement besproken. Wellicht heeft dat al een aantal ideeën opgeleverd.  
 
Over het algemeen zijn het de kampvolgsters die in het militaire bivak het eten 
koken, wassen en verstellen van kleding, en wat er verder komt kijken bij het reilen 
en zeilen van het kampement. Meestal zijn het de vriendinnen of echtgenotes van 
militaire re-enactors die zich hiermee bezig houden. Naarmate de eenheid groeit 
zullen er meer dames in het bivak aanwezig zijn; en hoeveel kampvolgsters heb je 
nou nodig om een uitje te snipperen of in een pan te roeren…? Het kan geen kwaad 
om je dan te bedenken wat je anders kan uitbeelden binnen het geheel.  
 

 
3.1 Bedenk goed wat je wil 
De vraag die je je van te voren 
moet stellen is: wat wil ik bereiken 
met mijn uitbeelding? Er zijn 
verschillende redenen om voor een 
bepaalde uitbeelding te kiezen, en 
de eenvoudigste – en vaak daarom 
ook de beste,- is omdat het je leuk 
vindt. Van te voren dien je goed te 
bedenken wat je doel is met je 
uitbeelding: wil je iets zelfstandig 
uitbeelden, of wil je iets met 
meerdere mensen opzetten? Wil je 
een ambacht uitoefenen of wil je 
iets verkopen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Een mandenverkoper, omstreeks 1770.  

Een dergelijke uitbeelding vergt een 
investering in uitrusting en materialen.  

Foto: Les Menus-Plaisir. 

 
Een belangrijke factor waar je rekening mee dient te houden is het publiek: laat je 
wat aan het publiek zien, of ben je alleen voor jezelf en/of andere re-enactors bezig? 
Kies je voor een ambacht of beroep waarbij je één en ander aan het publiek kan 
demonstreren, dan heb je al een hele andere opzet van je display dan wanneer je 
daar geen rekening mee houdt en enkel voor jezelf aan de slag gaat. Je kan 
bijvoorbeeld kiezen voor een beroep waarbij je wat aan het publiek of aan andere re-
enactors kan verkopen. Dit vergt vaak veel voorbereiding, bv. het bakken van 
broodjes of koekjes. Voor een uitbeelding als handelaar moet je een flinke 
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investering doen, zowel in materiaal als in tijd. Bedenk wel goed of je een actieve rol 
wil spelen waarbij je als historisch personage de interactie opzoekt met het publiek: 
sommige re-enactors vinden dat geweldig, anderen doen het liever niet. Hierover 
later meer.  
 
Als je iets wil uitbeelden waarbij je moet samenwerken met andere re-enactors, dan 
is het handig dat je met hen goede afspraken maakt. Je kan met twee of meer 
personen een mooie uitbeelding opzetten, maar het houdt wel in dat je van de 
anderen afhankelijk bent. Ook hier geldt dat je moet bedenken wat je wil bereiken: 
een taveerne opzetten bijvoorbeeld, betekent dat je flink moet investeren in eten en 
drinken, en dat je flink zal moeten werken om het draaiende te houden. Het 
resultaat kan fantastisch zijn, zowel voor jezelf, als voor andere re-enactors, als voor 
het publiek.  
 
Als je goed hebt nagedacht over wat je eigenlijk wil, dan kun je voor jezelf 
makkelijker aan de slag met een uitbeelding en voorkom je teleurstellingen. Niets is 
zo vervelend als dat je dagen keihard aan een uitbeelding hebt gewerkt, om tijdens 
een evenement vervolgens te merken dat niemand er op inspeelt of dat het niet 
uitgevoerd kan worden. 
 
 
3.2 Hou het eenvoudig 
Wat je ook kiest voor uitbeelding, de vraag blijft in hoeverre een uitbeelding 
uitvoerbaar is. Dit is natuurlijk afhankelijk van wat je zelf wil en wat je 
mogelijkheden zijn, en om te zien of iets werkt zul je zelf aan de slag moeten. Er is 
één belangrijke richtlijn die voor elke re-enactor ten allen tijde geldt:  
 

K.I.S.S., oftewel: Keep It Simple, Stupid!  
  
Houd er rekening mee dat je je uitbeelding eenvoudig houdt. Een beroep hoeft niet 
spectaculair te zijn: zo kan je bijvoorbeeld werkelijk alles kan verkopen wat los en 
vast zit. Het enige waar je rekening mee dient te houden is een investering in 
materialen (koopwaar, etenswaren of gereedschappen). Hoe uitgebreider, lastiger of 
bewerkelijker de uitbeelding, hoe meer je moet investeren in materialen en 
gereedschappen die je nodig hebt en of hoe meer je afhankelijk bent van anderen. 
Ook dit is een overweging voor je uitbeelding. 
 
Belangrijk is dat een idee redelijkerwijze uitvoerbaar moet zijn: een uitbeelding als 
smid bijvoorbeeld, is zeer spectaculair en op evenementen zeer gezien, maar waar 
haal je zo snel een smederij vandaan, laat staan alle materialen? Er zijn 
hobbysmeden die op evenementen hun ambacht uitoefenen, maar aan hun 
uitbeelding is jaren van voorbereiding vooraf gegaan. En ook hier geldt: wat wil je er 

mee bereiken? Een smid die hoefijzers maakt voor de cavaleriepaarden heeft een 
duidelijke rol op een evenement, maar ook de smid die mooie sierspelden maakt om 
deze aan re-enactors of het publiek te verkopen.  
 
Wil je op een eenvoudige manier een rol spelen op een evenement, dan kun je als 
handelaar natuurlijk altijd aan de slag. Niets is eenvoudiger dan met een mand 
appels of een emmer vol gekookte eieren langs de soldaten te gaan. Maar met 
handwerk of kleine snuisterijen kun je ook altijd de boer op. Een wasvrouw vindt 
ook altijd cliëntèle; voor een dergelijke uitbeelding zal een tobbe, een waslijn en een 
stuk zeep kunnen volstaan. Je kunt zelf wasgoed meenemen, maar het is leuker als 
je de hemden van andere re-enactors kunt wassen, eventueel voor een van te voren 
af te spreken prijs. Sommige re-enactors combineren hun uitbeelding met een klein 
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handeltje in (semi-) authentieke waren; ze struinen veel rommelmarkten e.d. af en 
kopen daar voor relatief weinig geld allerlei producten, die ze als handelaar op 
evenementen verkopen. Dit is voor veel re-enactors ook een manier om aan 
authentiek eetgerei en andere spullen te komen.  
 
Kortom: een eenvoudige uitbeelding kan volstaan om voor jezelf en voor anderen 
een leuke bijdrage te leveren aan een evenement.  
 
 

 

Een smid aan het werk in de smederij van het Archeon, februari 2010. Voor deze re-enactor een zeer 
unieke gelegenheid om zijn ambacht in een mooie authentieke setting te kunnen uitvoeren. Dit was 
een kans die hij met beide handen greep, want zoiets komt vrijwel niet voor. Foto: Erny van Wijk. 
 
 
3.3 Blijf dicht bij jezelf 
Bij de keuze voor een uitbeelding is het altijd handig om dicht bij jezelf te blijven: 
hetgeen dat je in het ‘gewone’ leven doet, bijvoorbeeld je werk of je hobby, kan een 
goed uitgangspunt zijn voor je historische uitbeelding: als graag tekent en schildert 
kan je uitstekend als prentenmaker of schilder aan de slag; wie graag in de keuken 

staat kan allerlei koekjes, hapjes en dergelijke verkopen. Er valt genoeg te 
bedenken. Het wordt een stuk lastiger als je vanuit het niets een beroep of ambacht 
kiest dat je nog niet of nauwelijks beheerst. Zie ook weer het voorbeeld van de smid: 
dit is een beroep dat je niet “zomaar” even kunt leren. Wil je er wel tijd en geld in 
steken om een dergelijk ambacht te leren, dan is dat natuurlijk alleen maar aan te 
moedigen. Zoals gezegd is het voor militaire re-enactors vrij eenvoudig om aan de 
slag te gaan, omdat hun uitbeelding in reglementen en voorschriften is vastgelegd, 
en waar al zeer veel onderzoek naar is verricht; kleding, uitrusting en bewapening 
zijn vrij makkelijk te verkrijgen. Burgeruitbeeldingen vergen meer investering qua 
ontwikkeling; het is een stuk lastiger om een goede uitbeelding neer te zetten en 
daar de juiste materialen voor te vinden.  
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3.4 Denk aan het publiek 

Evenementen worden over het algemeen bezocht door het publiek. Er zijn 
evenementen zonder publiek, maar die zijn schaars. Veel militaire re-enactors 
claimen dat zij de hobby doen voor het publiek, namelijk om hen iets te leren vanuit 
hun historische uitbeelding, of om hen te vermaken met een opvoering gebaseerd op 
het verleden. Jammer genoeg weet men het publiek vaak weinig te bieden, anders 
dan een verzameling tenten, een kampvuur en wat mensen in kostuum die daar 
omheen hangen, bezig met allerlei voor hen belangrijke zaken. Interactie met het 
publiek is vaak minimaal. Dat werkt voor veel re-enactors, maar het kan zijn dat je 
de omgang met het publiek anders wil invullen.  
 
Het is belangrijk om te bedenken in hoeverre je je richt op het publiek. Interactie 
met het publiek moet je wel leuk vinden, je moet toch met het publiek kunnen 
omgaan. Je zult zien dat als je met een ambacht bezig bent, je automatisch publiek 
naar je toetrekt. Je kan er ook voor kiezen als omroeper of handelaar het publiek 
zelf op te zoeken. In beide gevallen kun je er voor kiezen om vanuit de 1e persoon 
de interactie met het publiek aan te gaan, of vanuit de 3e persoon.  
 

Re-enactment vanuit de 3e persoon is 
het makkelijkst: je bent gewoon jezelf en 
kan vertellen over hetgeen je uitbeeldt. 
Voor het publiek is het toegankelijk, 
omdat je makkelijk kan antwoorden op 
een manier die iedereen kan begrijpen.  
 
Vanuit de 1e persoon is het meest 
interessant, maar ook het lastigst om uit 
te voeren: je beeldt een historisch 
personage uit. Dat betekent niet alleen 
dat je een (verzonnen) naam aanneemt, 
maar zelfs dat je spreekt op een manier 
zoals in vroeger tijden gangbaar was. 
Moderne zaken dienen ten allen tijde 
zorgvuldig te worden vermeden. Dit 
werkt het beste als iedereen binnen de 
groep zich daar aan houdt.  
 
 
 
 
Re-enactment vanuit de 3e persoon: de auteur 
geeft uitleg aan het publiek. 

 
Een uitbeelding vanuit de 1e persoon kan je uitbeelding sterk verbeteren, maar het 
nadeel is dat het een zeer grote kennis van het tijdperk vereist; bovendien werkt het 
niet als je een eigenlijk niet kan acteren. Niets is erger dan een persoon in een 
historisch kostuum die over elke zin moet nadenken en om antwoorden verlegen zit.  
 
Er zijn tussenvormen van een uitbeelding in de 1e of 3e  persoon (men heeft het wel 
eens over een uitbeelding in de 2e persoon), dit is afhankelijk van de manier waarop 
je jouw uitbeelding invult. Als je je hier verder in wil verdiepen, neem dan contact 
op met andere re-enactors die hier meer ervaring mee hebben. Ook op internet is 
veel meer informatie te vinden hierover. 
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4. Contemporaine afbeeldingen 
 
 
Het is opvallend hoe in veel verenigingen de militairen er tot op de laatste 
knoop zo authentiek mogelijk dienen te zijn gekleed, maar dat er voor 
kampvolg(st)ers weinig tot geen onderzoek wordt gedaan naar kleding en 
uiterlijk voorkomen, laat staan dat men er echt werk van maakt om de 
burgerij er een beetje historisch uit te laten zien. Jammer, want het plezier 
dat veel re-enactors beleven aan hun hobby is voor een groot deel ook 
afhankelijk van de inzet van anderen, en het is vaak ergerlijk om te zien hoe 
weinig aandacht er wordt besteed aan authenticiteit door –helaas veel- burger-
re-enactors.  
 
Afbeeldingen zijn er genoeg, evenals leveranciers en kleermakers die voor redelijke 
prijzen patronen of zelfs kleding kunnen leveren. Met alle kennis die er in de 
afgelopen jaren is verzameld is het goed mogelijk een redelijke uitbeelding neer te 
zetten, ook voor beginnende re-enactors. Bij dit werk zijn dan ook een aantal 
bijlagen gevoegd met series afbeeldingen, om ideeën te geven voor historische 
uitbeeldingen en beroepen.  
 
 
4.1 Kostuumboeken 
Kostuumboeken, met prenten van verschillende drachten uit het eigen land of 
andere landen, zeer populair in de 18e en 19e eeuw. Boeken als “Costumes of Great 
Britain” van W.H. Pyne (1804, heruitgave in 1808) en “Afbeeldingen van de 
kleeding, zeden en gewoonten in de Bataafsche Republiek” van E. Maaskamp (1803, 
heruitgave in 1829) geven een goed beeld van de streekdrachten van het gewone 
volk.  
 
Vanaf de 16e eeuw verschenen er bundels prenten met afbeeldingen van 
verschillende beroepen, met name van straatverkopers, al dan niet voorzien van 
verzen. Deze prenten werden gemaakt om een beeld te geven van de verschillende 
personages die te vinden waren in de grote stad. Voor kinderen werden ze gebruikt 
als stichtelijk voorbeeld. De verzamelingen werden de “Roep van de Straat” (Engels: 
“Street Cries”, Duits: “Kaufruf”, Frans: “Cris”) genoemd, naar de verkooppraatjes 
van marktlui die op harde, zangerige toon hun waren aanboden (wat je vandaag de 
dag nog op de markt kunt tegenkomen). Deze ‘straatroepen’ waren een dankbaar 
onderwerp voor tekenaars en etsers, maar ook voor componisten die deze zangerige 
oproepen verzamelden en in composities verwerkten. Bekende werken zijn de “Cris 
de Paris” van Bouchardon (1740) en de “Kaufruf in Wien” van Brand (1775)” Voor 
ons zijn deze verzamelingen een prachtige bron van informatie voor kleding en voor 
ideeën voor uitbeeldingen. 

 
 
4.2 Bijlagen bij dit werk 
Om de digitale versie van dit werk niet te groot te maken (het is de bedoeling dit 
document via e-mail te kunnen versturen), is veel contemporain beeldmateriaal 
verzameld in bijlagen. Elke bijlage heeft een onderwerp, bijvoorbeeld de prenten uit 
een bepaalde serie of van een bepaalde kunstenaar, of met een bepaald onderwerp. 
De bijlagen kunnen ook los van dit werk bekeken worden. De bedoeling is dat deze 
verzamelingen toegankelijk zijn voor iedereen. Op de prenten rust geen copyright en 
mogen vrij worden verspreid.  
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Titelblad van de “Cris de Paris” van Jacques Chiquet; hierop zijn verschillende beroepen te zien, met 
bij elke figuur de roep die hij of zij gebruikt om klanten te trekken. 
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De volgende bijlagen zijn inmiddels verschenen: 
 

 “1711-1792 Streetcries of London” 
een verzameling van illustraties uit verschillende edities van “Street Cries” 
(1711, 1740, 1753, 1780 en 1792); 

 

 “1740 Cris de Paris” 
een verzameling van de prenten van het werk van Bouchardon, met 
afbeeldingen van burgers en beroepen uit Parijs; 

 

 “1775 Die Kaufruf in Wien” 
een verzameling van de prenten uit het werk van Brand, met afbeeldingen 
van gewone burgers uit Wenen; 

 

 “1803 Afbeeldingen van de Kleeding, Zeden en Gewoonten in de 
Bataafsche Republiek met den aanvang der negentiende eeuw”  
een verzameling van de prenten uit het werk van E. Maaskamp, aangevuld 
met enkele prenten uit de heruitgave van 1829; 

 

 “1804 The Costume of Great Britain” 
de prenten uit het werk van W.H. Pyne, met een verzameling diverse 
afbeeldingen uit ander werk van dezelfde maker; 

 

 “1725-1830 Kampvolgsters” 
een verzameling van diverse afbeeldingen van kampvolgsters, wasvrouwen en 
marketentsters uit de 18e eeuw en de Napoleontische Tijd; 

 

 “1816 Militaire Costumes” 
een verzameling uniformprenten van J.A. Langendijk, waar op elke prent 
naast een militair ook een burgervrouw staat afgebeeld; 
 

 “Beroepen in de 18e en 19e eeuw” 
een lijst van beroepen die in de Nederlanden in de 18e en 19e eeuw nog 
voorkwamen, elk met een korte beschrijving; ook hier zijn enkele 
afbeeldingen toegevoegd. 
 

 “Studiebladen met etsen van diverse figuren van J.E. Marcus, uit de 
jaren 1802 tot en met 1816” 
studies van diverse personen uit met name de lagere sociale klassen. 

 
 

NB: Meer bijlagen zullen in de toekomst wellicht worden gemaakt en uitgegeven.  
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 “Hoeren, Haagers en Hekkelaars - Ideeën voor uitbeeldingen van burgers uit de lagere sociale klasse, 1750-1815” 

Dit is een uitgave van de vereniging “2e Bataillon Grenadier Compagnie”, www.grenadiercompagnie.nl 
Deze uitgave is verzorgd door de vereniging “Wassenbergh”, www.wassenbergh.com 

 
Marc Geerdink-Schaftenaar, Julianadorp, juni-augustus 2010  

http://www.grenadiercompagnie.nl/
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