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1

GESCHIKT OF ONGESCHIKT, GEWOON STUDENT OF
AANSTORMENDE ELITE?

‘ Doe effe open, de pizza is er.’

1

1.1

INLEIDING

Deze uitspraak komt van een op de bank liggende, televisiekijkende jongeman. Bij het
horen van de bel blijft hij liggen en belt hij met zijn mobiele telefoon een andere persoon met de hierboven vermelde order. Tijdens deze scène verschijnen er twee hokjes
linksboven in het beeld van de televisiekijker. Naast het bovenste staat geschikt en
naast het onderste ongeschikt. Vervolgens wordt het onderste hokje, ongeschikt, ingekrast. De hierboven beschreven scène komt uit een reclamespotje van het ministerie
van Defensie.

Een aantal jaren geleden werd de Nederlandse samenleving via televisie, in de bioscoop of op internet gebombardeerd met verschillende reclamespotjes met eenzelfde
2

strekking (geschikt/ongeschikt). Deze reclamespotjes geven een beeld van wat Defensie van nieuw personeel verwacht. De verwachtingen die de defensieorganisatie heeft
van aankomend personeel geven indirect ook een beeld van de mensen (met name
militairen) die bij deze organisatie werken. Een (aankomend) militair is volgens de
reclamespotje: avontuurlijk ingesteld, doelgericht, gericht op kameraadschap, ondernemend, bezit doorzettingsvermogen, enzovoort.

Dit onderzoek richt zich niet op militairen in het algemeen, maar op hun leidinggevenden, de officieren. Voor de opleiding tot officier wordt al decennialang onder middelbare VWO-scholieren geworven. Dat reclame voor de opleiding tot officier niet altijd
vanzelfsprekend is geweest, bleek uit een briefwisseling uit 1953 tussen het Cadetten-

1
2

www.youtube.com, zoekinstructie: geschikt ongeschikt op de bank
Voor meer reclamespotjes zie de volgende website: www.youtube.com (zoekinstructie: geschikt ongeschikt).
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corps en het ministerie van Defensie. Uit een brief van de Senaat van het Cadettencorps aan het Hoofd Sectie Werving van het ministerie van Oorlog uit 30 juni 1953
kwam duidelijk naar voren hoe cadetten tegen de werving op treinstations aankeken:
‘De cadetten, in het besef levend, dat door deze reclameplaten de roeping, die men
zeker moet gevoelen om het officiersberoep te kiezen, in het geheel niet wordt geaccentueerd, voelen zich hierdoor teleurgesteld, daar het beroep, dat zij kozen door deze
wijze van reclamevoering van zijn mooiste en zijn meeste ideële aspecten wordt ont3

daan’. De cadetten zagen het officierschap als een roeping. In dezelfde brief citeerden
de cadetten uit het Boekwerk K.M.A. de volgende passage:‘Er zijn ongetwijfeld beroepen, die men uit praktische overwegingen kan uitoefenen, zonder hiertoe nu bepaald
grote neiging te bezitten. Bij andere beroepen is dit echter een onmogelijkheid en hieronder behoort ook het officiersberoep. Dit beroep vraagt bij voortduring een zo grote
mate van toewijding, dat het onmogelijk is deze op te brengen, zonder hiervoor roeping
4

te bezitten’. De cadetten beschouwden het officierschap als een bijzonder beroep en
reclame voor hun professie via posters (reclameplaten) op het treinstation stuitte hen
tegen de borst.

De hierboven aangehaalde citaten hebben betrekking op de kern van dit onderzoek,
namelijk vorming en zelfbeeld tijdens de opleiding van aankomend officieren op militaire academies. Vorming maakt een essentieel deel uit van de opleiding tot officier
aan elke militaire academie en heeft als doel een cadet zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn toekomstige taak als officier. Dit onderzoek gaat ervan uit dat vorming
invloed heeft op de identiteit en daarmee ook op het zelfbeeld van aspirant-officieren.
Meer inzicht in de relatie tussen vorming en zelfbeeld op militaire academies kan er
uiteindelijk toe leiden dat Nederlandse officieren hun plaats in de samenleving beter
kunnen bepalen.
Zowel naar vorming als naar zelfbeeld is in sociaalwetenschappelijke disciplines, zoals
de sociologie en de psychologie, veel onderzoek gedaan. Met name in de militaire

3
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KMA Breda, Archief Cadettencorps (AC), map externe correspondentie, brief 30 juni 1953.
Ibidem 3.
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sociologie is onderzoek gedaan naar beide begrippen of naar facetten die hieraan gerelateerd zijn. Militaire vorming wordt vanuit deze wetenschappelijke specialisaties vaak
benaderd als een proces dat zich binnen de context van militaire opleidingsinstituten
afspeelt, instellingen die vaak als ‘totale instituties’ worden aangeduid. Een ‘totale
institutie’ (Goffman, 1968) kan omschreven worden als ‘een uiterste vorm van de ondoordringbare of sociaal geïsoleerde organisatie’ (Soeters, 1995: 1). Burggraaf onderscheidt in zijn studie ‘Kennis is macht, karakter is meer’ (Burggraaf, 1988) drie categorieën gesloten instituties. De eerste categorie gesloten instelling betreft een schip of
olieplatform. De organisatie van deze categorie gesloten instellingen komt voort uit
praktische redenen. Gesloten instellingen uit de tweede categorie hebben tot doel
‘hun leden te bewaken ter bescherming van de samenleving’ (Burggraaf, 1988: 289). Dit
zijn bijvoorbeeld gevangenissen en psychiatrische inrichtingen. De instellingen binnen
de derde categorie zijn instellingen die ‘de samenleving buiten houden ter bescherming
van hun leden’ (Burggraaf, 1988: 289). Hieronder vallen onder meer kloosters en in
deze studie beschreven militaire academies. Ook Lammers (1963) en Van Doorn (1965)
hebben het vormingsproces in militaire instituten in publicaties op deze wijze benaderd en beschreven.
Zelfbeeld is een complex begrip. Deze complexiteit heeft ook zijn effect op militairsociologische onderzoeken. Dit heeft ertoe geleid dat vaak facetten van het zelfbeeld
zijn onderzocht die hier indirect aan gerelateerd zijn, zoals religie en sekse. Zo behandelde Franke (2003) in zijn studies over identiteit en peacekeeping de spanningen in
het zelfbeeld van de militair, die voortkomen uit de verschillende rollen die een militair
tijdens een uitzending vervult. Zo is een militair tijdens vredesoperaties enerzijds een
krijger, maar moet hij of zij anderzijds als diplomaat tussen de partijen ‘laveren’ om de
vrede te handhaven (Franke, 1999 en 2003). Dit onderzoek gaat ervan uit dat zelfbeeld
deel uitmaakt van de identiteit, zowel de individuele- als de groepsidentiteit. Het zelfbeeld komt zowel voort uit hoe het collectief of individu tegen zichzelf aankijkt, als uit
hoe de omgeving (samenleving of groep) volgens deze groep of individu tegen
hen/hem aankijkt (Franke, 2003 en Jenkins 2007). In hoofdstuk 2 wordt verder ingegaan op identiteit en zelfbeeld. In dit onderzoek wordt zelfbeeld voornamelijk vanuit
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het eliteperspectief benaderd. De benadering vanuit het perspectief van elite komt
voort uit het feit dat officieren in het verleden mede door hun goede komaf deel uitmaakten van de maatschappelijke elite (Teitler, 1974).

De vorming van aankomende officieren vindt in een relatief gesloten instituut plaats.
In hoofdstuk twee wordt nader ingegaan op dit begrip en op het onderscheid tussen
een gesloten institutie en een relatief gesloten institutie, de eigentijdse vorm van gesloten institutie. In deze relatief gesloten instituten (academies) wordt het hoger militaire kader klaargestoomd voor zijn toekomstige taak. De vorming op deze academies
heeft verschillende doelen, waaronder het creëren van homogeniteit in de vorm van
esprit de corps. Dit esprit de corps kan leiden tot het gevoel dat ‘men leeft in een ivoren
toren’, zoals Teitler dat omschreef in zijn studie De wording van het professionele officierskorps (1974). Dit ‘ivoren-toren-gevoel’ zou kunnen voortkomen uit elitevorming.
Ook in recentere onderzoeken is de relatie gelegd tussen elite, vorming en totale institutie. Een van de meest recente publicaties waarin deze relatie expliciet is beschreven,
is die van MacDonald (2004). In zijn artikel Black maffia, loggies and going for the
stars: the military elite revisited toonde MacDonald aan dat een deel van het hoogste
militaire kader in het Verenigd Koninkrijk afkomstig is van The Royal Green Jacket. Dit
regiment bestaat voor een groot deel uit oud-scholieren die afkomstig zijn van de kostschool Eton, één van de kostscholen waar de elite bij voorkeur haar kroost naar toe
stuurt. Het uitgangspunt in zijn publicatie was de vraag hoe deze groep zich weet te
handhaven in de hoogste regionen van de krijgsmacht. In zijn onderzoek maakte hij
gebruik van aspecten uit de theorie van Bourdieu, vooral van diens visie op habitus,
klasse en cultureel– en sociaal kapitaal. Habitus laat zich omschrijven als’ a sets of
dispositions which predispose us to think and behave in ways that are adapted to structures in which we are constituted’ (Danaher, Schirato and Webb, 2000: xii).

In navolging van Bourdieu beschouwt MacDonald het militaire instituut als een veld.
Op de kostschool, in zijn onderzoek Eton, wordt de juiste habitus verworven die men
meeneemt naar een volgend veld, het militaire instituut. MacDonald constateerde dat
een individu om in het hoger kader van de militaire organisatie toegelaten te worden,
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moet beschikken over de habitus die op de meest prestigieuze kostscholen gangbaar
is. Sterker nog, wil deze persoon tot de militaire elite behoren, dan is de keuze voor
Eton een pré.

Wil een Nederlandse militair deel uitmaken van de hogere kaders van de defensieorganisatie, dan moet zij of hij een opleiding aan de Nederlandse Defensie Academie
(NLDA) voltooien. De NLDA bestaat uit verschillende instituten, waaronder de Koninklijke Militaire Academie (KMA) te Breda en het Koninklijk Instituut Marine (KIM) te
Den Helder. Op de NLDA wordt een cadet of adelborst voorbereid op het zo goed mogelijk vervullen van zijn toekomstige functie als officier. Het doorlopen van de NLDA
biedt de grootste kans om te behoren tot de militaire elite. In dit instituut ontwikkelt
een aankomend officier de juiste houding en attitude (habitus) om geaccepteerd te
worden in de hogere kaders van het leger. Dit onderzoek richt zich op de totstandkoming van de militaire elite in Nederland en wil bovendien achterhalen hoe deze elite
over zichzelf denkt. Om een goed beeld te verkrijgen van deze militaire elite is een
korte terugblik op de ontwikkelingen in het eliteonderzoek in het algemeen, en in de
militaire sociologie in het bijzonder, noodzakelijk.

1.2

ELITEONDERZOEK

Max Weber en Karl Marx worden beschouwd als pioniers van het stratificatieonderzoek en het hier indirect uit voortvloeiende eliteonderzoek. Webers benadering van
sociale stratificatie heeft met de theorie van Marx gemeen dat stratificatie volgens
hem leidt tot het ontstaan van sociale conflicten (Macionis en Plummer, 1997). Een
andere overeenkomst tussen Weber en Marx is dat beiden gebruik maken van een
historische analyse.

Toch zijn er ook grote verschillen tussen de uitgangspunten en visies van hun theorieen. In de theorie van Marx is het begrip klasse gebruikt om een samenleving in te delen
op basis van economische ongelijkheid. Het theoretisch model van Marx gaat grofweg
uit van twee economische klassen waartussen een dialectische spanning bestaat die

6

verantwoordelijk is voor verandering. Deze dialectische spanning komt voort uit tegenstellingen tussen klassen (Adriaenssens, 2003; Tellegen, 1974; Giddens, 2008).
Ook Weber benaderde het begrip elite vanuit economisch perspectief (Weber, 1958;
Giddens, 2008), maar hij heeft een andere invulling gegeven aan het begrip klasse.
Macionis en Plummer (1997) omschreven het begrip ‘klasse’ van Weber als volgt: ‘not
to crude categories but to a continuum on which anyone can be ranked from high to
low’ (Macionis en Plummer, 1997: 253).

Een ander verschil tussen Marx en Weber is hun invulling van het begrip ‘ongelijkheid’.
Marx is uitgegaan van ‘economische ongelijkheid’ als fundament, dit is de enige dimensie van zijn theorie. Vanuit het begrip ‘economische ongelijkheid’ kunnen volgens
Marx macht, status en allerlei andere zaken afgeleid en onttrokken worden. Weber
daarentegen maakte onderscheid in verschillende dimensies van ongelijkheid. Giddens
omschreef de visie van Weber op economie als volgt: ‘Weber rejects the notion that
economic phenomena directly determine the nature of human ideals, it follows that
such valuations have to be conceptualised independently of class interests’ (Giddens,
2008:166). Naast economische ongelijkheid kan er volgens Weber ook sprake zijn van
ongelijkheid in status, sociale prestige, en ongelijkheid in macht.

Deze multidimensionale invulling van het begrip ongelijkheid maakt het mogelijk een
stratificatieonderzoek op verschillende wijze te operationaliseren. Saunders schreef
hierover in zijn boek over sociale klasse en ongelijkheid: ‘Weberian stratification theory
is multi-dimensional, and this enables it to analyze both class and non-class bases of
inequality.’ (Saunders, 1990: 21).

Stratificatieonderzoek richt zich in het algemeen op één of meer lagen in de samenleving, waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen verschillende lagen. Eliteonderzoek richt zich alleen op die lagen waar zich groepen mensen bevinden die op maatschappelijk, cultureel, economisch, politiek, of ander vlak een leidende rol hebben.
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De multidimensionale aanpak van Weber maakt het volgens Saunders mogelijk elites
te bestuderen op basis van verschillende dimensies: niet alleen op basis van de economische dimensie, maar ook op basis van status, eer, sociale positie en politieke
macht (Saunders, 1990: 21). Bovendien maakt deze aanpak het mogelijk eliteonderzoek uit te voeren naar verschillende groepen in een samenleving die ieder op eigen
wijze een op zichzelf staande elite vormen en/of een elite zijn op een bepaald vlak in
de samenleving. Het feit dat ongelijkheid volgens Weber kan voorkomen op meer
terreinen en dimensies in een samenleving, maakt het mogelijk dat er sprake kan zijn
van een polyarchische samenleving, een samenleving waarin meer groepen of klassen
vergaande invloed kunnen hebben en uitoefenen op uiteenlopende terrein(en) (Saunders, 1990: 22-23).

Dahl (1971) beschreef in zijn studie Polyarchy het begrip polyarchie als een multidimensionaal geheel. Hij beschreef criteria en verschillende trajecten waaraan polyarchisch functionerende systemen moeten voldoen om dichterbij het ideaal van de ‘perfecte democratie’ te komen. Deze democratieën moeten voldoen aan criteria als stemrecht, vrijheid van organiseren, informatievoorziening, enzovoort (Dahl, 1971). Dahl
zette deze criteria af tegen regeringen in verschillende landen in relatie tot het begrip
‘public contestation’, dat volgens Dahl een belangrijk aspect van het democratiseringsproces is. Publieke debatten en discussie maakten, onder meer in West-Europese samenlevingen, het democratiseringsproces mogelijk en boden deze groepen een kans
hun emancipatieproces te versnellen. Dit onderzoek gaat ervan uit dat het democratiseringsproces een grote rol in ontwikkelingen in de vorming op de NLDA heeft gespeeld. In dit onderzoek wordt onder het begrip democratisering een proces verstaan
waarin de toename van inspraak en de gevolgen hiervan voor verschillende maatschappelijke groeperingen centraal staan.

Dahl heeft tevens beschreven dat in een polyarchische samenleving in een ontwikkelde
economie sprake kan zijn van meer organisaties en elites die een betere toegang hebben tot de politieke macht dan andere groepen. In dit onderzoek zal Dahls’ multidimensionale benadering van polyarchie als uitgangspunt gehanteerd worden.

8

Zowel Weber als Dahl hanteerden in hun werken niet expliciet het begrip elite. Weber
beschreef in zijn studies de kenmerken en uitingen van elite, zoals status of economische macht. Dahl gaf in zijn studie Polyarchy aan dat meerdere groepen in een land
samen de macht kunnen hebben of hierop invloed kunnen uitoefenen. Tussen deze
groepen is sprake van een hiërarchie, de ene groep kan meer invloed op de macht
uitoefenen dan de andere groep. Welke groep de meeste macht heeft, is afhankelijk
van de ontwikkeling van de samenleving, zoals agrarisch of industrieel. Militairen hebben in een democratisch land minder inspraak dan militairen in een land bestuurd
door een militair regime. Een groep kan dus op basis van politieke, militaire of economische macht de elite in een land vormen.

Volgens Marshall, de auteur van The Concise Oxford Dictionary of Sociology, was het
Pareto die ‘by naming the ruling few, ‘‘the elite’’ (Marshall, 1996: 146) het begrip elite
introduceerde. De theorie van Pareto, gebaseerd op de ideeën van Mosca, richt zich
met name op de ‘circulation of elites’ in de politiek.

In navolging van Weber nam ook de socioloog Mills economische ongelijkheid als een
van de uitgangspunten in zijn theorie om elite te bestuderen. In zijn boek The power
elite (1956) is Mills volgens Tromp uitgegaan van de stelling ‘dat een verscheidenheid
van oorzaken er in de VS toe heeft geleid dat sommige mensen posities bezetten van
waaruit ze een doorslaggevende invloed uitoefenen op beslissingen van ten minste
nationaal niveau. De hoogste laag in de politieke, economische en militaire instituties,
die elk voor zich ook steeds meer macht aan de top concentreren en die onderling
steeds meer verweven zijn, noemt Mills de machtselite. Mills benadert deze machtselite
in termen van de sociale structuur die deze instituties vormen en de posities die daarin
bezet worden’ (Tromp, 1974: 236).

Afgelopen decennia zijn aspecten van eliteonderzoek die samenhangen met de theorie
van Mills over machtselite, zoals nationale elite, hun instituties en de besluitvorming,
op de achtergrond geraakt, dit in tegenstelling tot de populariteit van deze onderwerpen in de jaren zestig en zeventig. In de bedrijfs- en organisatiewetenschappen bij-
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voorbeeld is de nadruk de laatste decennia verschoven naar besluitvorming, netwerken, culturele diversiteit en management in bedrijven. Zald en Lounsbury merkten in
hun artikel The Wizards of Oz: Towards an Institutional Approach to Elites, Expertise
and Command Posts (2010) op dat nationale elites, hun instituties in de maatschappij
en de hiermee samenhangende aspecten in de bedrijfs- en organisatiewetenschappen
toe zijn aan nieuw onderzoek, omdat deze onderwerpen naar hun mening – ten onrechte - geleidelijk aan in de vergetelheid zijn geraakt.
Gezien de roep om nieuw onderzoek naar nationale en internationale elites en hun
instituties wordt in dit onderzoek gesteld dat in een maatschappij de deelnemers van
de hoogste lagen behoren tot de elite. Daar moet echter een kanttekening bij geplaatst worden. Dit onderzoek gaat uit van het standpunt dat de huidige Nederlandse
samenleving een relatief egalitair karakter heeft. Dit relatief egalitaire karakter komt
voo8rt uit de niet zo scheve verdeling van inkomens in het land (Dronkers en Ultee,
1995). Dronkers en Ultee zijn in hun studie Verschuivende ongelijkheid in Nederland
niet zozeer uitgegaan van inkomensongelijkheid, maar van mobiliteit tussen de generaties: ‘Als een samenleving meer mobiliteit vertoont en afkomst minder invloed heeft,
kunnen we zeggen dat ze minder gestratificeerd is’ (Dronkers en Ultee, 1995: 6). Deze
intergenerationele mobiliteit is in Nederland tijdens de afgelopen decennia toegenomen. In de afgelopen decennia hebben kinderen doorgaans andere, betere banen dan
hun ouders gekregen. Dronkers en Ultee hebben de toename in de sociale mobiliteit
beschreven aan de hand van het spreekwoord dat zegt dat ‘een dubbeltje nooit een
kwartje wordt’. Dit spreekwoord is volgens hen onjuist: er is wel degelijk sociale mobiliteit mogelijk; veel kinderen en hun ouders leven momenteel in verschillende sociale
lagen (Dronkers en Ultee, 1995: 304).
Na de oorlog is de (verticale) sociale mobiliteit toegenomen, de kinderen uit de naoorlogse generaties konden door middel van studie hun sociale status vergroten en in een
andere sociale laag komen. Deze toename in de sociale mobiliteit is behalve vanuit de
economische ontwikkelingen, tevens te verklaren vanuit het democratiseringsproces.
De Nederlandse samenleving is hierdoor de afgelopen decennia meer egalitair gewor-
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den. De kloof tussen oude gegoede families en gewone families is onder invloed van
het democratiseringsproces en de hieruit voortkomende grotere gelijkheid in kansen
voor iedereen, kleiner geworden. Toch bestaat de kloof tussen oude gegoede families
en andere families nog steeds; het onderscheid is verfijnder geworden, en volgens
Scholten, ‘onder druk van de democratiseringsgolf ondergronds gegaan’. Scholten stelt
in zijn artikel ‘De Nederlandse upper class moet zijn isolement verlaten’ (NRC Handelsblad, 29 januari 2011), dat er sprake is van een onderhuidse pikorde. Het bestaan van
deze pikorde is merkbaar in bijvoorbeeld sociale contacten, waarbij personen onderscheid maken tussen mensen die ze wel en niet thuis uitnodigen, tussen mensen die
wel en niet lid mogen worden van een golfclub, etc. Desondanks is het aannemelijk dat
het democratiseringsproces heeft geleid tot een samenleving die meer egalitair van
aard is dan de samenleving voor de Tweede Wereldoorlog.
Dit democratiseringsproces en het hieruit voortkomend egalitarisme is waarschijnlijk
ook van toepassing op de NLDA. Deze studie is geen stratificatieonderzoek; de strata
waarin een officier behoort te zitten, of daadwerkelijk zit, komen slechts zijdelings aan
bod. Wat in dit onderzoek wel aan bod komt, is waar, en in welke strata de officier
zichzelf plaatst en of zijn zelfbeeld ‘elitair’ is.

1.3

ELITEONDERZOEK IN NEDERLAND

Zoals eerder vermeld is er in het recente verleden in Nederland relatief weinig onderzoek gedaan naar elitevorming. Een uitzondering hierop vormen de elitestudies uit de
geschiedwetenschappen. De publicatie De bloem der natie (onder redactie van Aalbers
en Prak (1987)) heeft in de sociale geschiedenis geleid tot een zekere hausse naar
onderzoek over de adel. Nederlands onderzoek naar de adel werd gestimuleerd door
internationale onderzoeken van onderzoekers als Forster, Stone en Elias (Forster,
1971; Stone, 1965; Elias, 1969). Vooral het onderzoek van Stone leidde tot een grotere
bekendheid van de prosopografische methode, die zeer bruikbaar is voor het eliteonderzoek (Stone, 1971 ). Deze methode houdt in dat men door het verzamelen van
zoveel mogelijk gegevens van zoveel mogelijk individuele leden uit een groep in staat is
bepaalde karakteristieken van deze groep te achterhalen. De toepassing van prosopo-
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grafie en familiegeschiedenis leidde ertoe dat het eliteonderzoek is uitgegroeid tot een
volwaardig onderdeel van de sociale geschiedenis (Aalbers en Prak, 1987). Voorbeeld
van onderzoek naar elitevorming waarin de ‘prosopografische’ methode (Duijvendak,
1990: 10) een belangrijke rol speelde, is de studie van de historicus Duijvendak:
Rooms, rijk of regentesk: Elitevorming en machtverhoudingen in oostelijk NoordBrabant circa 1810-1914 (Duijvendak, 1990). In de sociologie heeft vooral Bruin (1980)
aandacht besteed aan eliteonderzoek. Hij maakte een vergelijking tussen de oude en
nieuwe elite in Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het onderzoek van Bruin bevindt zich op het raakvlak van twee disciplines, namelijk sociologie en
geschiedenis.

In de Nederlandse sociologie dateren de meeste studies op het gebied van eliteonderzoek, op één uitzondering na (Van Beek en Ham, 2007), uit de vorige eeuw. Veel van
deze studies richten zich op sociale ongelijkheid. Enkele studies springen er uit. Dit zijn
studies naar de economisch- sociale positie van allochtonen en naar verschillen in de
gezondheid (Mackenbach, 1994). Deze studies vallen onder de noemer stratificatieonderzoeken. Elite en elitevorming zijn in deze studies slechts bijzaak.

Een klassieker op het gebied van eliteonderzoek in Nederland is de studie van Thoenes, Elite in de verzorgingsstaat (1962). Dit onderzoek vormde een fundament voor
veel latere studies. Thoenes schreef in zijn inleiding: ‘In Nederland heeft de elite als
studieobject zich niet in veel aandacht mogen verheugen’ (Thoenes, 1962: 1). Het argument dat Thoenes voor de geringe wetenschappelijke belangstelling aanvoerde, is
dat ‘een bepaalde egalitair-democratische traditie hierbij ten onzent een remmende rol
heeft gespeeld’ (Thoenes: 1). Verder gaf hij aan dat het begrip elite ‘iets feodaals
ademt, iets van beter zijn dan anderen, iets van aristocratische pretentie’ (Thoenes: 1).
In zijn studie definieerde Thoenes elite als volgt: ‘Een maatschappelijke elite is een
deelgroep, die de rol opeist de geboden - die de structuur, functies of ontwikkeling van
de grotere samenleving (of een sector ervan) bepalen – te kennen, te verwezenlijken, of
te handhaven’ (Thoenes, 1962: 5). Zijn visie op het begrip elite is voor dit onderzoek
gedeeltelijk bruikbaar. Zijn uitgangspunt is dat er verschillende soorten van elite zijn.
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Thoenes’ visie op elite, namelijk dat deze in allerlei maatschappelijke sectoren, zoals
economie, wetenschap, enzovoort, voorkomt, is nog steeds van toepassing. In zijn
werk komt het begrip polyarchie overigens niet aan de orde (Thoenes, 1962), maar
met deze visie en aanpak sluit Thoenes aan op de visie en aanpak van Weber en die
van vele onderzoekers in zijn voetspoor (Saunders, 1990).

Ook Van Doorn, een van de grondleggers van de militaire sociologie in Nederland, is in
zijn studie De creatie van een korps – de actualiteit van een oude formule (1965) uitgegaan van een polyarchische visie op de samenleving. Hij maakte, net als Thoenes, onderscheid tussen verschillende soorten maatschappelijke elites, zoals de economische
elite, de wetenschappelijke elite, enzovoort. Van Doorn voegde aan deze soorten elite
de institutionele elite toe. Onder dit begrip verstaat hij de elite die gevormd wordt
door een instituut. Zo is het doel van instituten zoals het KIM, de KMA en de Hogere
Politieschool (huidige Politie Academie) het kweken van toekomstige leiders in de
organisaties die te zijner tijd ook verantwoordelijkheden moeten gaan dragen en deel
uit moeten gaan maken van de top van die organisaties. Bovendien werkt men in deze
instituten/internaten bewust aan het creëren van een korps en een korpsgeest (van
Doorn, 1965).

In de media is elite nog steeds een geliefd onderwerp. Dit blijkt onder meer uit de
jaarlijkse publicatie in De Volkskrant van de Top 200 van de macht, ‘een serie over de
bestuurlijke elite’ (De Volkskrant 25 september 2007). Deze lijst is een opsomming van
Nederlanders met de meeste macht en invloed in Nederland en wordt opgesteld op
basis van een netwerkanalyse van een database van ruim achtduizend personen in tal
van sectoren, variërend van wetenschap tot cultuur en van bedrijfsleven tot politiek
(Dekker en van Raaij, 2006).

De meest recente publicatie over elite is van Van Beek en Ham. In hun boek Gaat de
elite ons redden? (2007) richtten zij zich op de nieuwe rol van de elite. Zij hebben een
zeer algemene definitie van het begrip elite gehanteerd: in hun definitie staat elite
voor een groep binnen de samenleving die om een politieke, sociale of een andere
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reden dominant is. Hieraan hebben zij toegevoegd dat de elite door anderen in stand
gehouden wordt. In hun boek staat centraal ‘de elite en zijn nieuwe maatschappelijke
positie’ (Van Beek en Ham, 2007: 7). Zo constateerden zij dat de huidige elite veel
gevarieerder is geworden ten opzichte van de elite in het verleden. Bovendien zijn zij
uitgegaan van meervoudige elite(s). Zij stelden: ‘Er is een rijk geschakeerd aanbod van
potentiële elites’ (Van Beek en Ham, 2007: 8). Naast managers, politici en intellectuelen zijn hier sportsterren, gewone carrièremakers en BN’ers bijgekomen. Bovendien
hebben ze geconstateerd dat verschillende groepen in de samenleving behoefte hebben aan ‘stichtende, verheffende of voorbeeldige elites’ (Van Beek en Ham, 2007: 10).
Volgens Olders (2007) is ook onder politiek links georiënteerden, van origine tegen
elite, sprake van een behoefte aan elite. Olders maakte in Een links pleidooi voor elites
de afweging tussen een mono-elite en multi-elite. Uiteindelijk constateerde hij: ‘verdeling van macht over elites verkleint de macht-per-elite en biedt mogelijkheden tot
checks-and-balances, waarbij de macht en mogelijkheden van de ene elite de oligarchisering van de andere remt en inperkt’ (Olders, 2007: 163).

Van Beek en Ham hebben in hun boek de volgende conclusies getrokken:
•

Er is sprake van een veelzijdigheid van de elites zoals ‘politiekbestuurlijke, financieel-economische, en oude en nieuwe, een lokale, landelijke en stedelijke elite’ (Van Beek en Ham, 2007: 253). Zij voegden ze
hieraan toe: ‘De elite blijkt een veelkoppig beest dat als een kameleon
van kleur kan veranderen, een force of good and of evil, aanwezig en tegelijk ongrijpbaar als een mistbank in het landschap’ (2007: 254).

•

De elite is zoekende naar haar maatschappelijke rol (2007: 254).

In de tweede helft van de vorige eeuw werd het begrip elite vaak in negatieve zin gebruikt. Van Beek en Ham schreven hierover het volgende: ‘Enkele decennia geleden
stond ‘de elite’ in een kwade reuk’ (2007: 9). Zo hield de stichting Macht & Elite zich in
de periode 1977-1980 actief bezig met onderzoeken naar adellijke geslachten en topfunctionarissen in het bedrijfsleven (Van Beek en Ham, 2007). Deze negatieve beteke-
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nis was vooral afkomstig van marxistisch georiënteerde intelligentsia in de jaren zestig.
Zij gebruikten het woord elite vaak in negatieve en polariserende zin.

Het behoren tot een elitegroep kan, zoals eerder vermeld, op veel verschillende manieren tot stand komen. Wanneer inkomsten als graadmeter genomen worden, kan
men behoren tot de economische elite; wanneer theater- en museabezoek als uitgangspunt genomen worden, kan men behoren tot de culturele elite. In een samenleving kan men, met andere woorden, in allerlei sectoren, zoals sport, kunst en economie, behoren tot een elite. Iemand met een uitkering behoort economisch gezien niet
tot de economische elite, maar kan wel een expert zijn op het gebied van Bob Dylan en
in dit culturele veld behoren tot de elite. Het behoren tot deze elites wordt onder
andere bepaald door de financiële situatie, opvoeding, educatie en iemands partner.
Een persoon behoort bij de elite als hij of zij over de juiste gewoontes en attitude beschikt (habitus). Bourdieu heeft in zijn studie La Distinction: Critique sociale du judgement (1984) een relatie gelegd tussen het beschikken over de juiste habitus en sociaaleconomische groepen, waaronder de elite.

Na de jaren zestig is het wetenschappelijke eliteonderzoek in Nederland, op de publicatie van Van Beek en Ham (2007) na, niet uitgevoerd. Wel zijn er verschillende grote
stratificatieonderzoeken uitgevoerd (zie eerder). Ook zijn er internationaal onderzoeken uitgevoerd waarin eliteonderzoek centraal stond. Eén van de meest recente onderzoeken is afkomstig uit de militaire sociologie, namelijk van Caforio uit 2007. Dit
onderzoek richtte zich onder andere op de militaire academies.

1.4

ELITEONDERZOEK IN DE MILITAIRE SOCIOLOGIE: INTERNATIONALE
EN NATIONALE ONDERZOEKEN

Eén van de meest toonaangevende militair-sociologen, Morris Janowitz, schreef begin
jaren zestig van de vorige eeuw het werk: The professional soldier (1960). Dit werk
wordt beschouwd als één van de klassieke werken in de militaire sociologie en gaat
expliciet over de militaire elite in de Verenigde Staten. In deze studie heeft Janowitz
beschreven hoe het beroep van soldaat de afgelopen tweehonderd jaar is geprofessio-
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naliseerd. Met het begrip ‘professional soldier’ bedoelt hij vooral de officier. De officieren beschouwt hij op de eerste plaats als militaire leiders die de elite in het leger zijn
en vormen. Hij heeft dit in zijn boek als volgt beschreven: ‘This group of military top
leaders can be thought of as the “elite cadre”. They are a professional elite, in that they
are responsible for the management of the armed forces, yet, they are a cadre, in that
from within their ranks are recruited the strategic leaders – the elite nucleus - who give
the military establishment its direction’ (Janowitz, 1960: 58). Janowitz heeft niet alleen
de afkomst en de veranderende achtergronden van de aspirant-officieren in West
Point beschreven, maar ook de veranderingen die de militaire elite op dat moment zelf
onderging. Dit beeld (van de militaire elite) van Janowitz is door Abrahamsson (1972)
en in latere studies door Moelker en Soeters (1998) bevestigd. De studie van Abrahamsson richtte zich vooral op vergelijkingen tussen landen uit West-Europa en de
Verenigde Staten. Hij constateerde, evenals Janowitz, een daling van het aantal rekruten dat afkomstig is uit de adel en de upper class (Abrahamsson, 1972). Dit komt voort
uit het feit dat in de negentiende en twintigste eeuw in deze landen ‘the recruitment
has broadened’ (Abrahamsson, 1972). Deze verbreding, de toename van het aantal
aspirant-officieren uit andere klassen, wordt veroorzaakt door drie factoren: (1) de
relatieve afname van de adel en de opkomst van de middenklasse (demografische
veranderingen), (2) de uitbreiding van het leger in veel westerse landen, wat leidde tot
‘new opportunities for education and social mobility offered by military educational
institutions’ (groei van legers) en (3) veranderingen in het voeren van oorlog door
veranderingen in en een toename van het gebruik van technologie (Moelker en Soeters, 1998). Moelker en Soeters hebben in hun artikel Democratization of recruitment
(1998) de resultaten van door hen uitgevoerd onderzoek vergeleken met de bevindingen van Abrahamsson (1972). Moelker en Soeters hebben daartoe de beroepen en de
strata waartoe de vader van de aspirant-officier behoorden, vergeleken met de indeling (van strata en beroepen) van Abrahamsson.

Aan het onderzoek van Moelker en Soeters namen aspirant-officieren uit zeven landen
deel, te weten Frankrijk, Italië, Litouwen, Nederland, Polen, Tsjechië en Zweden. De
resultaten toonden een afname in de endorecruitment (een cadet waarvan de vader of
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moeder werkzaam is of was in het leger). Zo was bijvoorbeeld het aantal aspirantofficieren van wie de vader werkzaam was in het leger in Nederland in de periode
1918-1923 tot 1995 gedaald van 30% naar 16%. Moelker en Soeters hebben in Nederland een groeiende toename geconstateerd van rekruten uit de laagste klasse, van 1%
in 1918-1923 naar 14% in 1995. Ook constateerden ze dat de rekrutering uit de upper
class bijna gelijk is gebleven, 41% in 1918-1923 en 39% in 1995. In Nederland heeft de
grootste wijziging in de rekrutering plaatsgevonden in de endorekrutering. Ook in de
andere landen is er sprake van een daling in de endorekrutering. Abrahamsson heeft in
zijn onderzoek vier patronen van rekrutering onderscheiden, namelijk: ‘elitist pattern,
upper class domination with lower class representation, mixed pattern and working
class dominance’ (Moelker en Soeters, 1998; 130). Moelker en Soeters pasten deze
patronen ook toe in hun onderzoek. Hieruit bleek dat Nederland in 1918-1923 als enige land werd getypeerd als elitist (elite domineert met 66%). In de periode 1948-1951
was er in Nederland sprake van een upper class domination with lower class representation (Moelker en Soeters, 1998). De afkomst van de rekruten was in 1995 meer
gespreid, deze werd meer egalitair (47% elite (upper class en endorekrutering), 14%
laagste klasse en 33% middenklasse). In 1995 was er, tegen de trend in, alleen in
Frankrijk nog sprake van een elitist pattern in de rekrutering (Moelker en Soeters,
1998).

Dat endrekrutering een grote rol kan spelen in de militaire carrière, blijkt ook uit een
lezing van Claude Weber (2010). Hij is hierbij ingegaan op zijn studie naar de groep
gekozen klassenvertegenwoordigers (eenentwintig personen) en de samenstelling
hiervan op de Franse officiersopleiding Saint-Cyr. Deze gekozen klassenvertegenwoordigers vertegenwoordigen de officiersopleiding op allerlei officiële aangelegenheden
en prestigieuze activiteiten en veel van hen bekleden tijdens hun carrière de hoogste
posities in het Franse leger. Uit het onderzoek van Weber (2010) is gebleken dat een
zoon van een hoge militair meer kansen heeft tot deze selecte groep van klassenvertegenwoordigers te behoren dan een zoon van wie de vader geen hoge militair is.
Het meest recente onderzoek in Nederland naar de herkomst van de aspirantofficieren (cadetten op de KMA) is dat van Groen en Klinkert uit 2003. Dit onderzoek,
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specifiek gericht op de KMA, was gebaseerd op een systematische steekproef. De systematiek bestond uit het feit dat ‘per tien jaar de achtergronden van de eerstejaars in
de jaren eindigend op 9 – dus 1829, 1839, 1849 etc. – zijn onderzocht’ (2003: 493). De
gegevens werden ondergebracht in zes aansluitende periodes, zoals de perioden 19481974 en 1975-2003. Deze periodes komen overeen met de in hun studie gehanteerde
cesuren (2003: 493). Centraal in dit onderzoek stond de geografische, religieuze en
sociale herkomst van de cadetten. Het onderzoek van Groen en Klinkert richtte zich op
de volgende vraag: ‘In hoeverre was de KMA een opleiding voor de sociale elite dan wel
fungeerde zij als voertuig voor sociale emancipatie van bepaalde groepen; in hoeverre
had de democratisering van het Nederlandse onderwijs ook zijn weerslag op de cadettenpopulatie, liep de zelfrekrutering binnen het officierskorps terug’ (Groen en Klinkert,
2003: 492). De uitkomst van het onderzoek naar de sociale herkomst van cadetten
onderstreept de conclusie van het onderzoek van Moelker en Soeters (1998), waarin
geconstateerd werd dat er sprake was van toenemende democratisering van de rekrutering aan de KMA (Groen en Klinkert, 2003: 524). Het democratiseringsproces is, zoals
hierboven al eerder is vermeld, van invloed geweest op de inrichting van de samenleving; de oude gegoede families hebben in aanzien en invloed ingeboet. Dit heeft zoals
hierboven is beschreven gevolgen gehad voor de samenstelling van de cadettenpopulatie.

De variabelen die Janowitz voor zijn onderzoek naar The professional soldier gebruikt
heeft (1960), zijn onder meer sociale afkomst, carrièreperspectieven, sociale status,
geografische afkomst en religie. Deze zijn volgens hem toepasbaar op elke groep die
tot de elite behoort. De visie van Janowitz op elite en zijn aanpak van onderzoek borduren voort op de visie van Weber en zijn polyarchisch van aard. Ook heeft Janowitz
de verandering beschreven in het zichzelf tot de elite rekenen. Het als officier behoren
tot de elite is niet meer alleen afhankelijk van het behoren tot een bepaalde sociale
klasse, maar ook van het feit of de officier door een speciale opleiding (naast zijn militaire training) beschikt over specifieke vaardigheden in een specialisatie, zoals techniek, administratie, management, enzovoort. Het beschikken over deze vaardigheden
creëert het gevoel tot de elite te behoren. De toename van deze specifieke vaardighe-
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den, die onder andere nauw samenhangt met de snelle ontwikkelingen in de moderne
technologie, leidt in de Verenigde Staten niet alleen tot verdergaande professionalisering van de officier, maar ook tot groeiende invloed van officieren op sociaal en politiek vlak (Janowitz, 1960).

Janowitz constateerde in zijn studie tevens veranderingen in het officier-zijn. Deze
constatering heeft hij onderbouwd vanuit verschillende invalshoeken, onder meer
vanuit veranderingen in de maatschappij en in het leger. Tevens is hij dieper ingegaan
op het feit dat er binnen de elite een groep is die in zijn visie de kern is van de elite, die
bepaalt welke weg de organisatie uiteindelijk ‘bewandelt’. Hij noemt deze groep de
‘elite nucleus’. Met deze term heeft Janowitz een soort inner circle gecreëerd, een elite
van de elite. Ook maakte hij een vergelijking tussen de civiele elite en de militaire elite.
Hij vergeleek de professionele militair, de officier, met zijn toenemende technische
specialisatie, maar ook met zijn ontwikkeling van administratieve vaardigheden, enzovoort, met professionals uit de civiele sectoren, zoals ingenieurs en technische specialisten. De kanttekening die hij bij deze vergelijking heeft geplaatst, is dat deze specialisaties een aanzet vormen tot veranderingen in de vaardigheden van het militair leiderschap. Naast deze veranderingen constateerde hij ook dat het aantal sectoren waarin
militairen zich specialiseren, toeneemt. De toename in en van specialisaties heeft als
gevolg dat de afhankelijkheid van de civiele sectoren afneemt, maar ook dat het leger
in omvang groeit. De constatering van Janowitz over een toenemende omvang van het
leger is afkomstig uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw.

Het werk van Janowitz vormde een aanzet voor verschillende andere studies naar de
professionalisering van de militair. Zoals gezegd heeft Abrahamsson de professionalisering van het leger verder doorgetrokken in zijn werk ‘Military professionalization and
political power’ (Abrahamsson, 1972). Ook hij concentreerde zich in zijn studie op de
officier. De veranderende maatschappij in de jaren zestig en de ontwikkelingen in de
sociologie zijn een aanzet geweest tot verder onderzoek naar de elite in het leger en
naar aanverwante zaken, zoals de invloed van totale instituties op vorming. In de Nederlandse militaire sociologie had onderzoek naar elitevorming in militaire academies
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op kleinere schaal al eerder plaatsgevonden, namelijk in het eerder genoemde werk
van Van Doorn (1956 en 1965) en in het proefschrift van Lammers (1963).

De uitgangspunten en de accenten lagen bij deze onderzoeken anders dan bij Janowitz
en Abrahamsson. Lammers (1963) heeft in zijn studie Het Koninklijk Instituut voor de
Marine het inlijvingsproces van adelborsten en de ARO (aspirant-reserveofficieren) bij
de Koninklijke Marine als uitgangspunt genomen. In zijn conclusie onderscheidde hij
5

verschillende soorten inlijvingsfases. Ook Van Doorn (1956) heeft in zijn dissertatie
‘Een sociologische benadering van het organisatieverschijnsel. In het bijzonder gebaseerd op een analyse van de militaire organisatie’ de professionalisering van de soldaat
bestudeerd, met name vanuit het perspectief van de organisatie. Zijn dissertatie was
gericht op de landmacht. In latere studies richtte Van Doorn zich meer op militaire
academies, zoals in zijn artikel De creatie van een korps – de actualiteit van een oude
formule (1965).

Niet alleen Van Doorn, maar ook Teitler besteedde aandacht aan elite en elitevorming
en wel in zijn studie De wording van het professionele officierskorps (1974). In de sociologisch-historische studie van Teitler naar de ontwikkeling van het professionele officierskorps kwam hij onder andere tot de conclusie dat de adel (vrijwillig of gedwongen) plaatsmaakte voor personen die permanent een commando wensten te voeren
en beschikten over de noodzakelijke technische vakbekwaamheid en ervaring. De
invloed van deze bekwaamheid en ervaring nam na de Napoleontische oorlogen alleen
maar toe. De ontwikkeling in de artillerie is een goed voorbeeld waarin de invloed van
techniek, bekwaamheid, ervaring en de houding van de adel (met name hun afkeer van
de technische ontwikkelingen in de artillerie) een rol speelden (Teitler, 1974).
5 Lammers richtte zich in zijn onderzoek vooral op de eerste inlijvingsfase (op het KIM). In deze eerste fase richtte zijn
onderzoek zich vooral op het onderscheid in de rollen van verschillende ‘inlijvers’ (Lammers verstaat hieronder:
opleidingsfunctionarissen, ouderejaars en jaargenoten). Naast dit onderscheid in de rollen werd ook de invloed die zij
hadden op het proces van het verwerven van de beroepsrol door adelborsten en aspirant-reserveofficieren (ARO’s)
onderzocht. Lammers constateerde in deze eerste inlijvingsfase verschillen in het verwervingsproces tussen adelborsten en ARO’s. Een verschil tussen ARO’s en adelborsten was het feit dat in het verwervingsproces bij de ARO’s de
ouderejaars ontbraken als ‘inlijvers’. De tweede inlijvingsfase was de overgang van het KIM naar de vloot. Bij deze
tweede fase speelde de omgeving (schip of op de wal) een essentiële rol, hierbij waren met name sociale en culturele
voorwaarden zoals ervaring, sociale rang en afstand (die een ‘inlijving’ konden bevorderen) van belang (Lammers,
1963).

20

Ook internationaal zijn er na het onderzoek van Janowitz (1960) publicaties verschenen met militaire elite als onderwerp. In 1967 publiceerde Barnett The Education of
Military Elites. In dit artikel gaf hij een kort historisch overzicht van het ontstaan van
scholing voor de militaire elites in met name Pruisen en van de stand van zaken op dat
moment in Engeland en de Verenigde Staten (Barnett, 1967). Onder militaire elite
verstaat hij militaire leiders, met andere woorden de hoogste officieren.
De meest recente publicatie op het gebied van militair-sociologisch eliteonderzoek na
het eerder genoemde artikel van MacDonalds (2004) dateert uit 2007, te weten Cultural differences between the military and parent society in democratic countries (Caforio, 2007). Dit onderzoek richtte zich op de culturele kloof tussen militairen en burgers
in moderne democratische landen.

Caforio constateerde dat de militaire organisatie top-down is gestructureerd, centraal
wordt bestuurd en veel belang hecht aan tradities en socialisatieprocessen (die gebaseerd zijn op moraal en gedragsbeheersing). Deze organisatievorm leidt ertoe dat de
militaire cultuur op bepaalde punten verschilt van de cultuur in de democratische
samenleving. Verschillen tussen de militaire cultuur en de cultuur in de democratische
samenleving zijn bijvoorbeeld de positie van het individu en de invloed van marktideologieën (Caforio, 2007).

In het onderzoek van Caforio (2007) nam het bestaan van een subcultuur een belangrijke plaats in. Het onderzoek richtte zich op de officieren, die in het leger een eigen
subcultuur vormen. De keuze voor deze subcultuur wordt als volgt gemotiveerd: ‘In
our study we consider the particular subculture of officers, because it appears to be
predominant inside the military, it shapes the relationship among the military and its
parent society, and it appears to be the only one that belongs to a professional group’
(Caforio, 2007: 10).

Caforio bestudeerde de culturele kloof vanuit het perspectief van elites. Deze elites
vormen en behoren in zijn visie tot de nationale elite. Deze elite bestaat uit professionals die voldoen aan enkele criteria. Eén van deze criteria is dat ze zich in verschillende
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instituten of organisaties in leidinggevende posities (zullen gaan) begeven. De elites
worden onderverdeeld in twee groepen: de ‘future elites’ (cadetten aan militaire academies en studenten (rechten, economie en politicologie) aan universiteiten) en de
‘present elites’ (de huidige elite).

Caforio heeft zijn conclusies getrokken op basis van vergelijkingen van opiniegegevens
van toekomstige elites en huidige elites in dertien democratische landen, maar ook op
basis van vergelijking van de huidige militaire en civiele elites. Caforio (2007) constateerde op basis van empirisch datamateriaal met betrekking tot de culturele kloof
tussen burgers en militairen het volgende:
•

De jongeren, de studenten en aankomend officieren vinden de culturele
verschillen tussen militairen en burgers groter dan de huidige elite (present elite) dat vindt. Dit verschil in opvatting is door Caforio verklaard
door ervaring en ‘with the broadening of individuals’ political and social
vision with advancing age’ (2007: 346).

•

De aankomende elite (de jongeren) beschouwt de officier als een medeburger, met dezelfde rechten, waarden en democratische opvattingen.

•

Beide generaties van militaire elites zijn er het over eens dat journalisten
en politici niet goed op de hoogte zijn van zaken met betrekking tot de
krijgsmacht. Een gevolg hiervan kan een inperking van de begroting voor
Defensie zijn, maar ook onwetendheid en hieruit voortvloeiende desinteresse voor de krijgsmacht bij het grote publiek.

Op het gebied van de culturele verschillen met betrekking tot de kloof tussen burgers
en militairen constateerde Caforio het volgende:
•

De militaire elite stelt, meer dan burgers, het groepsbelang (algemeen
belang) boven individueel belang.

•

De militaire elite heeft, meer dan burgers, een groot vertrouwen in
staatsinstituten.

•

Bij uitzendingen (vooral als de uitzending van militaire aard is) moet volgens de militaire elite de rol van de militairen meer benadrukt worden.
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•

De militaire elite is pessimistisch over zaken met betrekking tot de nationale veiligheid.

•

De militaire elite hecht groot belang aan de erkenning van het feit dat
een militair een professional is met een eigen ethiek.

De civiele aankomende elite (studenten die rechten of economie studeren) beschouwden volgens Caforio de volgende aspecten als oorzaak voor de kloof tussen burgers en
militairen:
•

Verschil in opvatting over nationale veiligheid.

•

Het feit dat militairen ontevreden zijn over de wijze van besluitvorming.

•

Wederzijds wantrouwen tussen militairen en media.

•

Het gebrek aan begrip en hieruit voortvloeiende desinteresse van het
grote publiek in militaire zaken.

Met de studie van Caforio is slechts een deel van de problematiek behandeld. Vragen
6

als hoe de officier zichzelf beschouwt, waar hij zichzelf vindt staan in de samenleving,
tot welke strata hij zichzelf vindt behoren en in hoeverre vorming invloed heeft op het
beeld dat de aspirant-officier en officier van zichzelf heeft, zijn vragen die tot op heden nog maar weinig in de militaire sociologie zijn gesteld en behandeld.

1.5

DE MILITAIRE ELITE VANUIT EEN ANDER PERSPECTIEF?

Het beeld dat Teitler (1974) schetste van een leger waarin met name de officieren in
een ivoren toren leven, het idee dat ‘de leden (officieren) tot een aparte gemeenschap’
behoren (Teitler, 1974: 9) in de samenleving is vandaag de dag niet meer gangbaar. De
constatering van Janowitz (1960) dat het leger, of onderdelen hiervan, zich steeds
verder gaat specialiseren en dat Defensie hierdoor minder snel een beroep doet op de
civiele wereld, is inmiddels eveneens achterhaald. Vandaag de dag is een groot aantal
burgers direct of indirect werkzaam bij Defensie. Vooral bij de ondersteunende diensten. Een voorbeeld hiervan is de catering. De cateraar is een onderdeel van de defen-

6

In het vervolg van deze publicatie zal naar officieren en aspirant-officieren verwezen worden met de aanduiding ‘hij’.
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sieorganisatie. Deze cateraar werkt op marktconforme wijze en defensiebreed. Het
personeel van de cateraar bestaat grotendeel uit civiele werknemers. Bij dit soort
onderdelen zijn veel burgers werkzaam of wordt expertise van de civiele markt ingehuurd (Saltzmann, 2009). Een ander vlak waarop Defensie nauw samenwerkt met
civiele bedrijven is het gebied van huisvesting van defensiemedewerkers. In 2008 sloot
Defensie haar eerste publiekprivate samenwerkingscontract op het gebied van huisvesting van defensiemedewerkers op de Kromhoutkazerne in Utrecht. In dit samenwerkingscontract is afgesproken dat de financiering van de infrastructuur, het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de exploitatie niet door Defensie uitgevoerd worden, maar door civiele bedrijven (De Bakker en Berkhout, 2009).

Het inzetten van civiele bedrijven is een tendens die waarneembaar is bij uitzendingen.
Hierbij worden delen van de logistieke processen of delen van bouwactiviteiten uitgevoerd door particulieren of lokale bedrijven (zoals in Uruzgan via NGOs). Internationaal
is deze tendens in sommige landen (met name in de Verenigde Staten) al enkele stappen verder. Momenteel maakt het Amerikaanse leger, onder andere in Irak en Afghanistan, gebruik van Private Military Companies (PCM), zoals Xe Services (het voormalige Blackwater), die zelfs primaire taken, zoals beveiliging van personen en objecten,
van het leger overnemen (Scahill, 2007; Beernink, 2003; Jager 2007; Homan en Geschiere, 2007).

De hierboven beschreven ontwikkeling, het uitbesteden van defensietaken aan particuliere organisaties, komt overeen met belangrijke inzichten van Moskos en Wood. In
The Military. More Than Just a Job? (1988), een vergelijkend onderzoek inzake de ontwikkelingen in beroepsoriëntatie van militairen constateerden Moskos en Wood een
verandering bij militairen in hun toewijding aan de defensieorganisatie. Deze verandering komt voort uit een verschuiving van instituut naar beroep. De belangrijkste ontwikkelingen in deze verschuiving zijn in de hier onderstaande tabel weergegeven.

De verschuiving van een institutionele naar een beroepsoriëntatie heeft ertoe geleid
dat er sprake is van het ontstaan van een partiële toewijding. In tegenstelling tot voor-
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heen is de militair niet meer volledig toegewijd aan de militaire organisatie (Moskos,
1977; Moelker en Soeters, 2003). Een militair gaat zich vergelijken met groepen buiten
de defensieorganisatie. Hij gaat bijvoorbeeld een vergelijking maken met secundaire
beloningen in andere beroepsgroepen waar ook onregelmatige diensten worden gedraaid.
TABEL 1.1 VAN INSTITUTIONELE ORIËNTATIE NAAR BEROEPSORIËNTATIE (UIT:
MOSKOS,‘VAN INSTITUUT NAAR BEROEP: ONTWIKKELINGEN IN DE MILITAIRE
ORGANISATIE’, (1983))
Instituut

Beroep

Rechtvaardiging

normen en waarden

Arbeidsmarkt

Rolopvatting

geheel toegewijd aan de organisatie;
meer algemeen

partieel toegewijd aan de organisatie; meer specifiek

Vergoeding

veel in natura

Salarissysteem

wonen en werken

wonen en werken dicht bijeen

scheiding van wonen en werken

Partner

maakt deel uit van de militaire gemeenschap staat buiten de militaire gemeenschap

maatschappelijk
aanzien/prestige

aanzien is gebaseerd op het ’dienen’

achting is gebaseerd op inkomensniveau

Referentiegroepen

verticaal binnen de organisatie

horizontaal buiten de organisatie

Het beeld waarbij de defensieorganisatie een aparte gemeenschap vormt in de samenleving is, zoals hierboven beschreven, door allerlei processen aan verandering onderhevig geraakt. Deze veranderingen hangen samen met de doordringbaarheid van de
defensieorganisatie. Soeters is in zijn inaugurele rede (1995) ingegaan op de doordringbaarheid van organisaties en hun grenzen. In zijn rede zijn vijf manieren behandeld waarop organisatiegrenzen kunnen veranderen (verschuiven of vergruizen). Deze
werden toegepast op de defensieorganisatie. Eén van deze vijf manieren van verandering van de organisatiegrenzen is isomorfering. Deze manier van veranderingen in de
grenzen van de organisatie komt voort uit het neo-institutionalisme. Het neoinstitutionalisme stelt dat: ‘organisaties steeds meer op elkaar lijken omdat zij steeds
ontvankelijker worden voor invloeden uit de omgeving’ (Soeters, 1995: 9). Door maatschappelijke ontwikkelingen en het economisch verkeer zijn organisaties steeds ‘meer
op elkaar aangewezen en worden zodoende steeds meer gedwongen met elkaar te
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interacteren. (..) Organisaties zijn door deze ontwikkelingen steeds meer doordringbaar
geworden voor normen en opvattingen van buiten de organisatie. (..) Er zijn ten minste
drie mechanismen, waardoor normen en waarden en opvattingen uit de omgeving
binnendringen in de organisatie en aldus tot organisatiekundige eenvormigheid of
‘isomorfering’ leiden’ (Soeters, 1995: 9). Deze drie mechanismen zijn: gedwongen isomorfering, mimetische isomorfering en normatieve isomorfering. Gedwongen isomorfering is een gevolg van politiek-bestuurlijke invloeden en legitimeringvraagstukken.
Mimetische isomorfering ontstaat uit kopieergedrag van organisaties om onzekerheid
te vermijden en normatieve isomorfering hangt samen met opvattingen in de voor de
organisatie significante beroeps- en referentiegroepen (Soeters, 1995: 9).

Het proces van isomorfering en vermaatschappelijking komt dus ook voor in de defensieorganisatie. Dit proces uit zich in het dilemma van vermaatschappelijking versus
remilitarisering. Met vermaatschappelijking ‘wordt een proces aangeduid dat gericht is
op integratie van militaire en civiele taken, waarden en werkwijzen. De grenzen tussen
krijgsmacht en maatschappij, tussen de militaire en civiele sector vergruizen in dat
geval (Soeters, 1995: 19). In het proces van remilitarisatie isoleert de krijgsmacht zich
juist van de maatschappij, ‘er worden dan (..) nieuwe grenzen opgetrokken’ (Soeters,
1995: 19).

Anno 2011 kan men stellen dat de grenzen van de defensieorganisatie aan het vergruizen zijn. Deze vergruizing en verandering van de organisatiegrenzen begon langzaam
en met horten en stoten, en kwam voort uit maatschappelijke gevolgen van het democratiseringsproces, het informaliseringproces en het verzakelijkingproces. Het democratiseringsproces en het informaliseringproces worden in de hoofdstukken vier en vijf
behandeld. Het verzakelijkingproces uit zich op verschillende manieren in de defensieorganisatie. Zo wordt er in onderdelen van de defensieorganisatie gestreefd naar het
steeds bedrijfsmatiger functioneren. Een andere uiting van het verzakelijkingproces is
zichtbaar in de motivatie voor de aanmelding voor het leger. Redenen voor jongeren
zich aan te melden zijn zeer gevarieerd. Deze lopen uiteen van goodwill (helpen aan de
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wederopbouw van een land) tot avontuur en financiële voordelen, zoals ‘gevarengeld’
en een salaris tijdens de opleiding.

1.6

ONDERZOEKSVRAAG

Zoals al eerder vermeld, is de Nederlandse samenleving relatief egalitair. Desalniettemin komt ook in deze relatieve egalitaire samenleving elitevorming voor. In dit onderzoek wordt nader onderzocht of een militair officier zichzelf tot de bovenlaag van de
maatschappij rekent en zichzelf tot de maatschappelijke elite vindt behoren. Daarnaast
gaat het onderzoek in op de vorming van deze elite, de eventuele factoren die bijdragen aan een elitair zelfbeeld en de wijze waarop dit elitair zelfbeeld de laatste decennia aan verandering onderhevig is geweest.

Het beeld dat de leden van de leiding van een organisatie van zichzelf hebben, is van
cruciaal belang. Dit beeld wordt zowel bewust als onbewust ‘doorgegeven’ aan de rest
van de organisatie. Deze studie richt zich op een klein aspect van het zelfbeeld, namelijk het elitair zelfbeeld. In dit onderzoek is de tweeledige onderzoeksvraag als volgt
geformuleerd:

‘Is er in de periode 1948 tot 2008 sprake van een elitair zelfbeeld bij (aspirant-) officieren op de Koninklijke Militaire Academie? Zo ja, is dit elitair zelfbeeld in deze periode
aan verandering onderhevig geweest?’

Vanzelfsprekend zal het antwoord op deze vragen met de nodige nuances worden
omkleed en worden afgezet tegen de maatschappelijke ontwikkelingen in de periode
van 1948 tot 2008.

In Nederland zijn er twee militaire academies: het Koninklijk Instituut voor de Marine
(KIM) en de Koninklijke Militaire Academie (KMA). Beiden academies maken sinds
2005 deel uit van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).
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De onderdelen van de NLDA hebben een lange historie. De KMA en het KIM bestaan
beide al meer dan 180 jaar. Dit onderzoek richt zich met name op de periode na de
Tweede Wereldoorlog tot heden en in het bijzonder op de KMA. Enkele malen zal
verwezen worden naar de periode voor de Tweede Wereldoorlog om bepaalde tradities en rituelen op de KMA te verhelderen. Het aspect ‘tijd’ heeft in dit onderzoek een
tweeledige betekenis. Het heeft betrekking op de tijdsspanne vanaf de Tweede Wereldoorlog tot het heden en het heeft betrekking op de tijdsduur van de opleiding.
Daarin kan een onderscheid gemaakt worden naar het ‘korte’ en het ‘lange’ model.

De opleiding aan de NLDA is de laatste jaren aan vele veranderingen onderhevig geweest. Zo werd op de KMA in 1995 de ‘kort-model’ opleiding samengevoegd met de
‘lang-model’, een opleiding waarvan drie basisvormen zijn: de eerste is de vorm waarbij de aspirant-officieren al in het bezit zijn van HAVO, VWO, HBO of WO diploma en in
maximaal twee jaar opgeleid worden tot officier. Daarnaast is er de opleiding voor
onderofficieren tot officier. Deze opleiding duurt één jaar. Ten slotte is er de opleiding
voor specialisten, zoals civiele technici of herintredende militairen. Deze opleiding
duurt twaalf weken.

Het oorspronkelijke uitgangspunt van Defensie is dat officieren die het ‘kort-model’
hebben doorlopen, tijdelijk in de defensieorganisatie werkzaam kunnen zijn en niet
kunnen toetreden tot het hogere kader van de organisatie. Anno 2011 is dit uitgangspunt aan verandering onderhevig: officieren met een ‘kort-model’ opleiding komen
ook in aanmerking voor een functie in het hogere kader. Maar de allerhoogste functies
worden nog altijd bijna volledig gevuld met officieren die het ‘lang-model’ van KIM of
KMA hebben gevolgd.

Dit onderzoek richt zich op de ‘lang-model’ aspirant-officier. Een ‘lang-model’ aspirantofficier (op het KIM een adelborst en op de KMA een cadet) is een persoon die deelneemt aan de vierjarige, WO-bachelor, opleiding. Deze opleiding is alleen toegankelijk
voor een persoon met een VWO-diploma of een propedeuse HBO of WO, en die met
goed gevolg de keuringen heeft doorlopen.
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De Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de NLDA verzorgt de wetenschappelijke bacheloropleiding van de Nederlandse krijgsmacht. De FMW kent vijf opleidingen:
militaire bedrijfwetenschappen (MBW), krijgswetenschappen (KW), militaire systemen
en technologieën (MS&T), communicatie, informatie en commandovoeringsystemen
(CICS) en civiele techniek (CiT). Deze opleidingen worden op wetenschappelijk bachelorniveau aangeboden. De FMW is momenteel vergevorderd in het doorlopen van het
traject naar accreditatie. De FMW is in het Nederlands onderwijs uniek in haar bestaan. Zo is het doel van bijvoorbeeld de faculteit FMW het opleiden van MBWofficieren tot ‘academische professionals, die in staat zijn oplossingen te ontwerpen
voor de problematiek in de militaire praktijk’ ( van Fenema e.a., 2009:109).

Dit onderzoek is opgebouwd uit twee deelonderzoeken: een kwalitatief deel en een
kwantitatief deel. Het kwalitatief onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, een archiefstudie en interviews. De resultaten van de literatuur- en archiefstudie hebben
geleid tot het opstellen van een interviewleidraad. In totaal hebben 44 gesprekken
plaatsgevonden, waarvan 32 met officieren en oud-officieren en 12 met leraren en
instructeurs van de KMA. De bevindingen uit het kwalitatieve onderzoek vormden de
input voor het kwantitatieve onderzoek. Het kwantitatieve onderzoek bestond uit een
vragenlijst van 100 vragen. Deze vragenlijst is voorgelegd aan alle cadetten en adelborsten in 2007 en 2008. Dat waren er in totaal 357.

In dit hoofdstuk is het doel van onderhavig onderzoek toegelicht. Ook is in dit hoofdstuk aangegeven wat onder het begrip elite wordt verstaan en wat de stand van zaken
is in het hedendaagse eliteonderzoek, nader gespecificeerd tot de militaire sociologie.
In hoofdstuk twee zal het theoretisch kader nader worden toegelicht. Hierin ligt de
nadruk op de theorieën van Elias, Bourdieu, Goffman, Franke, Jenkins en Wouters.
Hoofdstuk drie beschrijft de methodologie van dit onderzoek. In het vierde hoofdstuk
wordt een beschrijving gegeven van de generaties waaruit de geïnterviewden kwamen. Hierin worden de kenmerkende aspecten van deze generaties behandeld. Het
theoretische uitgangspunt voor dit hoofdstuk is de generatietypologie van Becker. In
hoofdstuk vijf worden de resultaten van het kwalitatieve onderzoek besproken. In het
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voorlaatste hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de resultaten van het kwantitatieve onderzoek. In hoofdstuk zeven, tot slot worden conclusies getrokken en aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan.
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2

HET ZELFBEELD IN EEN RELATIEF GESLOTEN
INSTITUTIE NADER BEKEKEN

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van het onderzoek en het gehanteerde theoretisch kader besproken. In dit onderzoek wordt van het standpunt uitgegaan dat het
militair zelfbeeld van cadetten onderdeel uitmaakt van hun militair elitegevoel. Zoals beschreven in paragraaf 1.6 richt dit onderzoek zich op dit specifieke aspect van het zelfbeeld.

7

In paragraaf 2.1 worden de uitgangspunten van het onderzoek en het gehanteerde theoretisch kader nader toegelicht. Hierbij wordt onder meer ingegaan op het begrip zelfbeeld,
de invloed van de vorming op dit zelfbeeld in een relatief gesloten institutie zoals de KMA,
de pijlers waarop deze vorming is gebaseerd en op de maatschappelijke ontwikkelingen
die van invloed zijn geweest op de vorming, op gesloten instituten en indirect op het elitegevoel en zelfbeeld. Paragraaf 2.2 gaat in op de modellen die uit het theoretisch kader
afgeleid kunnen worden.

2.1

UITGANGSPUNTEN

Het zelfbeeld – de manier waarop aspirant-officieren, en in het bijzonder cadetten op de
KMA, tegen zichzelf aankijken – neemt in dit onderzoek een fundamentele plaats in. Hierbij wordt specifiek gekeken naar een bepaald aspect van het zelfbeeld namelijk het elitair
zelfbeeld. In het onderzoek wordt er vanuit gegaan dat dit elitair zelfbeeld van militaire
officieren een uiting is van het gevoel te behoren tot de elite (elitegevoel). Zoals in hoofdstuk 1 is vermeld, had het begrip elite, met name aan het einde van de vorige eeuw, een
8

negatieve lading. De vorming van toenmalige cadetten op militaire academies leverde
een bijdrage aan de ontwikkeling van militair elitegevoel en elitair zelfbeeld. Dit is te ver-

7 Een grafische weergave van de positie van het elitair zelfbeeld ten opzichte van het algemeen zelfbeeld is opgenomen in
figuur 2.2.
8 Het begrip ‘zelfbeeld’ op zich zelf is neutraal van aard.
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klaren uit het feit dat deze academies gesloten instituties waren en zich beschermden
tegen de ‘buitenwereld’ (Burggraaf, 1988). De afgelopen decennia zijn totale instituties,
waaronder militaire academies, geleidelijk van ‘karakter’ veranderd. Deze geleidelijke
karakterverandering zal hieronder nader worden toegelicht

2.1.1

(SEMI-) TOTALE INSTITUTIE EN VORMING

De KMA en het KIM zijn door Van Doorn (1965), in navolging van Goffman (1961), gekarakteriseerd als totale instituties. Zij verstaan onder een totale institutie een organisatie
waarin het individu, dat van de organisatie deel uitmaakt, van de buitenwereld is afgesloten. Voorbeelden daarvan zijn internaten, kostscholen, kloosters, gevangenissen en psychiatrische inrichtingen. Het leven van het individu wordt bepaald door een strak en formeel regime. Er wordt in dit soort instituten bewust een cultuur gecreëerd waarin geen
ruimte is voor privacy en individualiteit. Het individu wordt in een permanente staat van
gehoorzaamheid en onderwerping gehouden (Van Doorn, 1965; Goffman, 1961).
Goffman, Van Doorn en Burggraaf (1988) hebben het vormingsaspect van een verblijf in
een gesloten institutie vorming benadrukt. Deze vorming leidt tot veranderingen in de
identiteit. Deze veranderingen beginnen direct bij binnenkomst in een instituut. De binnenkomst gaat gepaard met een resocialisatieproces. Tijdens dit resocialisatieproces
wordt de oude identiteit letterlijk en figuurlijk afgelegd. Het afleggen van de oude identiteit wordt bereikt door een combinatie van vernederingrituelen, isolatietechnieken en
uniformering. Na dit proces wordt gewerkt aan de opbouw van een nieuwe, aan de institutie aangepaste, identiteit. Dit gedeelte van het resocialisatieproces is door Goffman het
mortificatieproces genoemd (Goffman, 1968). Deze ‘nieuwe’ identiteit wordt bekrachtigd
door het privilegesysteem (de mate van gehoorzaamheid en aanpassing wordt uitgedrukt
in de toebedeling van beloning en straf) van het instituut (Van Doorn, 1965; Schnabel,
1978; Burggraaf, 1988).
In zijn studie De creatie van een korps - de actualiteit van een oude formule (1965) heeft
Van Doorn het internaatsysteem als vormingsformule als volgt beschreven: ‘het internaat
is primair een sociale pressure-cooker, en als zodanig ongetwijfeld een van de meest genia-
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le uitvindingen inzake mensenbeheersing. Het isolement van de buitenwereld, de uniformering en indoctrinatie, de voortdurende controle, de geleding in jaarklassen volgens hiërarchisch principe - dit totaal van sociale technieken schept een optimale, in ieder geval
een maximale garantie tot het kneden van de persoonlijkheid van de leden overeenkomstig
de bedoelingen van de leiding’ (Van Doorn, 1965: 66). In dit onderzoek is deze omschrijving van de relatie tussen vorming en internaat van Van Doorn als uitgangspunt genomen.
Vorming op de KMA
De vorming op de KMA heeft tot doel officieren af te leveren die voldoen aan de eisen die defensie aan hen stelt.
Deze eisen zijn in een snel veranderende maatschappij continu aan verandering onderhevig. De vorming op de
KMA is opgebouwd uit drie pijlers, namelijk de militaire vorming, de wetenschappelijke vorming en de persoons/groepsvorming. Tussen deze drie pijlers bestaan spanningen, met name tussen de wetenschappelijke -en militaire-pijler. Van Gils gaf al in zijn oratie ‘Het officierskorps: De krisis in een professie ‘(1969) aan dat er spanningen
waren in het officierschap, bijvoorbeeld tussen ‘de traditionele waardeoriëntatie van officieren (..) en de snelle
ontwikkeling van hightech wapens die gespecialiseerde deskundigheid behoeft zowel technisch als op administratief –organisatorisch gebied’ (Van Gils, 1969: 10-12). Deze spanning uit zich ook in de volgende vraag: Is de officier op de eerste plaats een krijger of een wetenschapper, respectievelijk afkomstig uit Sparta of uit Athene?
Lovell gaf in zijn studie ‘Neither Athens nor Sparta’ (1979) al aan dat een officier beide moet zijn. Toch lijkt het
erop dat door wetenschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen decennia (mede door de lancering van de Spoetnik door de Sovjet Unie in 1957 ten tijde van de Koude oorlog (Burggraaf, 1988)), de nadruk meer op Athene is
komen te liggen. Het gebruik van hightech-wapens, zoals onbemande vliegtuigen, predators, in de huidige Afghanistan oorlog, is alleen mogelijk met hoog opgeleide militairen. Desalniettemin concludeerde Haltiner in zijn
artikel: ‘Athens versus Sparta. The new missions and future of military education’ (2003) dat: ‘the European way
leads towards Athens without leaving behind Sparta entirely’ (Haltiner, 2003: 177).
De militaire vorming wordt verzorgd door militaire instructeurs en vindt plaats tijdens de eerste twaalf weken van
de opleiding. Onderdelen van deze militaire vorming worden tijdens de opleiding regelmatig herhaald.
De wetenschappelijke vorming, en hiermee samenhangend de wettelijke en wetenschappelijke erkenning in haar
huidige vorm, - waarbij aspirant-officieren aan de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) voor bepaalde
richtingen (zoals Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW)) een bachelor kunnen behalen - heeft een lange weg
afgelegd. Op 30 september 1960 ‘ging de op wetenschappelijke leest geschoeide KMA-opleiding van start’ (Groen
en Klinkert, 2003: 364). Een belangrijke rol was het streven naar wettelijke erkenning (Groen en Klinkert, 2003:
371). In dit streven nam de Wet op het wetenschappelijk onderwijs voor de krijgsmacht (WWOK) een belangrijke
plaats in. De wettelijke erkenning zou enkele voordelen met zich meebrengen, zoals het vergroten van de wervingskracht als opleidingsinstituut voor zowel de cadetten als het docentenkorps. Het wetsvoorstel (WWOK) werd
op 17 september 1963 aan de Tweede Kamer aangeboden en afgewezen. Ondanks vele discussies, nota’s en
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aanpassingen waarmee de KMA probeerde te participeren in de ontwikkeling in het onderwijsveld (zoals de Wet
Universiteit bestuur (WUB), Wet ontwikkeling hoger onderwijs (WOHO) en de Wet wetenschappelijk onderwijs
(WWO)) werd de WWOK in 1993 na dertig jaar teruggetrokken. Het intrekken van de WWOK maakte het voor de
KMA mogelijk om te zoeken naar alternatieve wegen niet conform aan de WWO (Groen en Klinkert, 2003: 411).
Het streven naar wetenschappelijke erkenning heeft er toe geleidt dat de verdere ontwikkeling van de wetenschappelijke vorming, op de KMA een continue impuls kreeg en krijgt. Deze impuls is niet alleen inhoudelijk, maar
ook qua ‘uiterlijk’: zo werden er in de jaren zestig ‘ ‘echte’ hoogleraren benoemd, oraties gehouden en werd een
officiële opening van het wetenschappelijk jaar’ ingevoerd (Groen en Klinkert, 2003: 372).
De derde pijler omvat de persoons- en groepsvorming waaronder de etiquette en gedragingen die gangbaar zijn
onder officieren vallen. De cadetten leren elkaar deze etiquette en gedragingen aan in het Cadettencorps. Deze
pijler van de vorming heeft als uitgangpunt voor dit onderzoek gediend en zal hieronder uitgebreid aan bod
komen.

Burggraaf paste in zijn studie Kennis is macht, karakter is meer de aanpak van Goffman toe
door het KIM als een gesloten instituut te bestuderen (Burggraaf, 1988: 28). Burggraaf
plaatste echter wel enkele kanttekeningen bij het gesloten karakter van het KIM: ‘Het KIM
is in vergelijking met de jaren vijftig een meer open internaat geworden. Adelborsten hebben de gelegenheid om bijna elk weekeinde naar huis te gaan en kennen door de week
meer vrijheden’ (Burggraaf, 1988: 27). In het artikel Management skills from different
educational settings (1997) constateerde Burggraaf dat er in de jaren zestig een taboe
kwam op totale instituten in het onderwijs. Dit soort instituten veranderde in relatief
geïsoleerde onderwijsinstellingen waar studenten leefden op de campus (zoals aan de
universiteit van Nijenrode). Andere totale vormingsinstituties, zoals Rooms-Katholieken
internaten, (bijvoorbeeld de priesteropleidingen) zijn bijna allemaal uit Nederland verdwenen.
Ook de KMA en het KIM zijn anno 2010 in het nieuws gekomen vanwege misstanden betreffende ongewenst gedrag, discriminatie en vrouwonvriendelijk gedrag (Telegraaf: 14
augustus 2010 en Brabants Dagblad: 17 augustus 2010). Dat was niet voor de eerste keer.
Misstanden hebben in de defensieorganisatie een lange historie. Groen en Klinkert stipten
in hun studie Studeren in uniform (2003) enkele misstanden aan die tijdens de ontgroeningen plaatsvonden. Zo vonden er verscheidene misstanden plaats in de jaren vijftig en
zestig van de negentiende eeuw. In 1866 mishandelden drie derdejaars cadetten een
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eerstejaars cadet, ‘een mishandeling die toevallig werd ontdekt’ (2003: 121) en voor de
daders geringe consequenties had. De daders werden, wat volgens het reglement wel had
moeten gebeuren, niet van de KMA verwijderd. De straf werd omgezet in een detachering
elders (Groen en Klinkert, 2003: 121). Dat misstanden op militaire academies niet een
typisch Nederlands verschijnsel zijn, blijkt uit het boek De stad en de honden (1964) geschreven door de Nobelprijswinnaar van de literatuur 2010, Mario Vargas Llosa. In zijn
boek heeft hij, deels gebaseerd op zijn eigen ervaringen, het leven beschreven op de cadettenschool Colegio Militar Leonico Prado in Lima.
Dat de misstanden die anno 2010 in de media verschenen niet alleen beperkt bleven tot
de ontgroening, is bevestigd door een rapportage van onderzoeksbureau Blauw, gebaseerd op gegevens in 2010. Deze rapportage behandelde de omgangsvormen op zes opleidinginstituten van Defensie waaronder de KMA en het KIM. De rapportage richtte zich
op ongewenst gedrag, waarbij onderscheid gemaakt werd naar: totaal ongewenst gedrag,
seksueel gedragen en discriminatie. 44% van de aspirant-officieren op de KMA en 58% van
de aspirant-officieren op het KIM heeft ervaring met ongewenst gedrag (Blauw, 2010: 72,
9

80) . De rapportage heeft onder meer laten zien dat pesterijen op het KIM mede voortkomen uit het internaatsysteem, de kleinschaligheid en het korpsleven. De grote onderlinge sociale controle draagt bij tot een cultuur waarin het lastig is privézaken op vertrouwelijke basis met elkaar te bespreken en waarbij een adelborst meer van zichzelf bloot moet
geven dan hij zelf wil. Dit leidt ertoe dat een persoon kwetsbaar wordt voor pesterijen
(Blauw, 2010: 82). In de interviews die in het kader van onderhavig onderzoek zijn afgenomen, komen misstanden in omgangsvormen niet specifiek aan bod. Wel komen in onderhavig onderzoek enkele excessen naar voren die tijdens de ontgroeningen in de in dit
onderzoek onderzochte periodes plaatsvonden. Deze worden in hoofdstuk 5 beschreven
en besproken.
Juist de uitgebreide signaleringen van vroeger en huidig ongewenst gedrag in deze totale
instituties geven aan dat het geïsoleerde karakter van totale instituties de afgelopen de-

9

In hoeverre dit veel of weinig is, is zonder gegevens uit een vergelijkbare civiele referentiegroep moeilijk te
zeggen. Ook is het lastig dat dit onderzoek een ongewoon hoog non-respons percentage heeft (meer dan 80%),
Dat laat onverlet dat de uitkomsten belangwekkende informatie bevatten.
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cennia steeds verder is afgenomen. Totale instituties, zoals de militaire academies en de
politieacademie, bleven voortbestaan, maar zijn allang aan ingrijpende veranderingen
onderhevig. Onder andere de toename van allerlei vormen van vrijheden voor cadetten en
adelborsten heeft er in de laatste decennia toe geleid dat het geïsoleerde (en gesloten)
karakter van de academies is afgenomen. Een duidelijk voorbeeld van de afname van het
gesloten karakter van de KMA is de regelgeving met betrekking tot het dragen van uni10

form. In de jaren zestig en zeventig was een cadet ‘verplicht’ de KMA in uniform te verlaten als hij met verlof ging of als hij zijn vertier zocht in de stad. Heden ten dage mag een
cadet na vijf uur ‘s middags in burgerkleding de stad in gaan (Groen en Klinkert, 2003).
Ook zijn er vertrouwenspersonen ingesteld op basis van ARBO-wetgeving. Bovendien
mogen cadetten na zes maanden op zichzelf gaan wonen (buiten de gangbare locaties op
het KMA terrein en het Prins Bernhard Paviljoen), en is de gezamenlijke maaltijd in de
11

Grote Zaal op het Kasteel afgeschaft (Groen en Klinkert, 2003 )
Samengevat kan gesteld worden dat deze dissertatie uitgaat van het standpunt dat de
KMA en het KIM relatief gesloten instituten zijn. De kenmerken van een totale institutie
zijn, zij het in mildere of afgezwakte vorm, aanwezig, en gelden vooral voor eerstejaars
aspirant-officieren. Zo zijn bijvoorbeeld tijdens de ontgroening (co-tijd) fysieke afstraffin12

gen vervangen door fysieke prikkels en zijn de meeste vernederingsrituelen verdwenen
of afgezwakt, maar het doel van het instituut is en blijft, door vorming, de aspirant-officier
voor te bereiden op zijn toekomstige taak als officier. Om als een goed officier te kunnen
functioneren, moet een aspirant-officier het socialisatieproces ondergaan. Dit socialisatieproces vindt vooral tijdens het eerste jaar plaats in een ‘internaatsysteem’. Zowel het
socialisatieproces als het internaatsysteem zijn duidelijke kenmerken van een gesloten
instituut, of totale institutie.
De civilisatietheorie van Elias (1982) maakt het mogelijk het vormingsproces, in het bijzonder het socialisatieproces, op de KMA en het KIM op een specifieke manier nader te
bestuderen. Hoewel eerder uitgevoerd onderzoek ook de betekenis van anticiperende
Het Cadettencorps eiste dit van zijn leden.
Het afschaffen van de gezamenlijke maaltijd in de Grote Zaal op het Kasteel gebeurde in 1995.
12 Een fysieke prikkel bestaat uit enkele fysieke oefeningen voor de buik- of borstspieren of uit het enkele
minuten in een ongemakkelijke houding staan (zoals op één been).
10
11
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socialisatie en zelfselectie heeft aangetoond (Lammers, 1963; Trainor, 2008), wordt er in
dit onderzoek van uit gegaan dat juist het socialisatieproces het grootste effect heeft. Het
socialisatieproces op militaire academies heeft als doel dat de aspirant-officier zich de
habitus van de officier eigen maakt. Facetten uit de civilisatietheorie, zoals schaamtegevoel en zelfdwang, worden door externe stimuli, angst voor sancties of publieke vernedering, versterkt en versneld. In dit proces speelt discipline een essentiële rol. Op militaire
academies neemt discipline een bijzondere rol in. Discipline wordt in dit onderzoek multidimensionaal opgevat.
In geüniformeerde organisaties zijn verschillende vormen van discipline te onderscheiden.
Een belangrijke vorm van discipline voor de NLDA is ‘formele of ceremoniële’ discipline.
Formele discipline kan beschouwd worden ‘als een doel op zichzelf, een algemeen gedragpatroon dat geschikt kan worden geacht in een groot aantal verschillende situaties’ (Soeters, 2002: 39). Uitingen van formele discipline zijn: ‘salueren en uiterlijke verzorging’.
Maar formele discipline houdt ook in dat aspirant-officieren ‘handelen in overeenstemming met de regels en de bedoelingen van de commandant’ (Soeters, 2002: 39). Formele
discipline heeft de functie een aspirant-officier een bepaald gedrag bij te brengen. Formele discipline wordt in de NLDA niet alleen bijgebracht door de academieleiding of door
militaire instructeurs maar ook door het kronensysteem en het Cadettencorps of Korps
Adelborsten en ook door aspirant-officieren onderling.
In het kronensysteem leiden cadetten die door de militaire leiding aangewezen zijn, hun
jaargenoten in het Cadettenbataljon. De kronen, in het jargon van de cadetten de ‘klossen’, kunnen hun medecadetten op hun functioneren aanspreken. Het Cadettencorps
draagt op verschillende manieren bij tot de formele discipline. Zo hebben cadetten in de
hogere Corpsjaren een voorbeeldfunctie, is er sprake van sociale controle en kan het
Corps via de tuchtcommissie sancties opleggen.
De Franse filosoof Foucault hanteerde een andere benadering van het begrip discipline.
Hij benaderde het begrip discipline vanuit het perspectief van macht. O’ Farrell beschreef
de relatie die Foucault legde tussen discipline en macht als volgt: ‘Discipline is a mechanism of power which regulates the behavior of individuals in the social body. Foucault
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emphasis that power is not discipline, rather discipline is simply one way in which power
can be exercised’ (O’Farell, 2005: 133). In overeenstemming met de visie van Foucault,
beschouwde O’Farell discipline niet alleen als iets negatief en als iets wat door anderen
(extern) wordt opgelegd, maar ook als iets positiefs. In positieve zin kan discipline een
bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling, zoals het leren beheersen van nieuwe
vaardigheden of attitude (Foucault, 1991; Danaher, Schirato & Webb, 2000). Het positieve
aspect van discipline draagt er volgens Foucault mede toe bij dat bepaalde vaardigheden
uiteindelijk deel gaan uitmaken van de veranderende habitus. In de praktijk zullen formele
discipline en zelfdiscipline in elkaar verstrengeld zijn. Beide zullen elkaar aanvullen en
versterken. Zo zullen de eisen en verwachtingen die het Cadettencorps stelt aan eerstejaars cadetten (formele discipline) vaak samengaan met zelfdiscipline van de aspirantofficier, in de vorm van intrinsieke motivatie.
Verschillende vormen van vernedering
Smith heeft in zijn publicatie; The humiliating organization, geschreven dat schaamte leidt tot een “uncomfortable sense of culpable unfitness in a person” (Smith, 2002 :43). Zowel schaamte als vernedering geven het slachtoffer het gevoel dat ze ‘lager’ zijn ‘gezonken’. Schaamte is volgens Smith tijdelijk en kan bij een volgende
keer/poging worden ‘rechtgezet’. Vernedering bevat volgens Smith “the perception that one has been violently
pushed down or kicked out” (2002: 46). Vernedering leidt tot gedwongen “deprivation of benefits”, zoals respect,
en kan leiden tot boosheid en agressie: “Humilation always carries the message that the victim is on a lower
plane than the perpetrator” (Smith, 2002: 46).
Smith onderscheidde vier soorten variaties van vernedering, namelijk: “conquest-humiliation, relegationhumiliation, expulsion-humiliation and reinforcement-humiliation” (Smith, 2002: 46).“Conquest-humiliation:
’brings a hierarchy into being (or adds an additional layer to pre-existing hierarchy)’’, (Smith, 2002: 47). Conquesthumilation komt voor als een hiërarchie fundamenteel wijzigt. Bijvoorbeeld als nieuwkomers in een organisatie
snel doordringen naar de top, de macht overnemen, en de oude garde negeren en naar ‘huis’ sturen. ‘Conquesthumilation’, is niet van toepassing op de NLDA en valt buiten dit onderzoek.
Smith verstaat onder ‘relegation-humiliation’ een degradatie naar een inferieure groep met als consequentie het
krenken van de eer. Bijvoorbeeld als een officier zijn strepen kwijt raakt. “Expulsion-humiliation involves being
completely cast out from the group to which one previously belonged” (Smith, 2002: 47). Deze vorm van vernedering werd in het verleden regelmatig en in verschillende variaties in het Cadettencorps toegepast. Een cadet kon
door zijn medecadetten worden ‘uitgekotst’ als hij het Corps ten schande had gemaakt, tevens moest hij dan de
KMA verlaten. Een cadet kon voor straf ook enkele weken genegeerd worden of (gedeeltelijk) worden ‘doodgezwegen’. Een cadet die zich misdroeg tijdens een gezamenlijke maaltijd moest twee weken lang alleen in een
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hoek van de eetzaal op het Kasteel van de KMA eten, waarbij elke vorm van contact met medecadetten verboden
was.
De laatste vorm van vernedering die Smith aanhaalt, is ‘reinforcement-humiliation’. Deze vorm van vernedering
komt in alle lagen van een hiërarchie voor en is, in tegenstelling tot de drie vorige vormen van vernedering, minder pijnlijk en radicaal. Over reinforcement-humiliation schreef Smith: “is part of the everyday psycho-dynamics of
established social, political or organisational hierarchies. It has a more conservative effect” (Smith, 2003: 46). Op
elk niveau in de hiërarchie is er een groep die met tegenzin de rol van ‘underdog’ opneemt. Deze groep van ‘underdogs’ klaagt en’ bekonkelt’ meestal achter ‘gesloten deuren’. Als dit klagen chronisch wordt en uit de hand
loopt, kan dit een serieuze bedreiging vormen voor de stabiliteit van een organisatie. Om deze reden
moeten:“expressions of resentment (…) be kept in check. One way to do this is through the habitual use of verbal
and physical expression against underlings” (Smith, 2003: 47).
Reinforcement-humiliation heeft als doel dat de hogere laag (directe meerdere) de laag onder hen op hun plaats
houdt. Op de KMA kan een hokschoft (verantwoordelijke voor een kamer waarop meerdere cadetten slapen) door
de kroon van zijn eigen opleidingsjaar er op verschillende wijzen worden aangesproken dat zijn hok een ‘puinhoop’ is. Smith heeft duidelijk aangegeven dat met de laatste vorm van vernedering voorzichtig moet worden
omgegaan. Vooral met de manier waarop en de frequentie van toepassing, omdat het gevolg averechts zou
kunnen zijn. In het hierboven gegeven voorbeeld zou de hokschoft in kwestie een punt kunnen zetten achter zijn
opleiding als hij zich vernederd zou voelen of hij zou ‘in opstand’ tegen de kroon kunnen komen (Smith, 2002).

Om schaamte en vernedering te voorkomen maakt een individu gebruik van mechanismen
als zelfdwang. Zelfdwang leidt tot het afstemmen van het gedrag. Dit afstemmen leidt niet
alleen tot het voorkomen van schaamte of vernedering, maar ook tot het verhogen van
het schaamtegevoel. Zelfdiscipline en zelfdwang hebben als doel duurzame zelfcontrole.
Het streven naar duurzame zelfcontrole gaat tot diep in het onderbewustzijn. Dit streven
leidt tot demping en stabilisering van driften en gedrag, maar leidt ook tot regulering en
gebruik van uiterlijk gedrag (Elias, 1982; Van Iterson, 2002). Deze duurzame zelfcontrole
leidt tot een veranderende habitus.
Op de NLDA komt de veranderende habitus van het individu voort uit het socialisatieproces. Dit socialisatieproces is een direct gevolg van de vorming die een individu ondergaat
als hij een opleiding aan een militaire academie begint. Het vormingsproces wordt door
allerlei verschillende factoren beïnvloed, zoals de WWOK, media en maatschappelijke
processen.
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De habitus is ingebed in de identiteit van een individu. Habitus kent in de sociologie verscheidene beschrijvingen en interpretaties. In dit onderzoek worden de omschrijving van
Bourdieu, en aanvullingen hierop als uitgangspunt genomen. Danaher et. al. hebben de
volgende definitie gegeven: ‘Habitus is a term used by the French sociologist Pierre
Bourdieu, which refers to the ways in which we are produced as subjects through sets of
dispositions – or habits - which predispose us to think and behave in ways that are adapted
to the structures in which we are constituted. Since these are predispositions, they are
embodied, durable and largely unconscious’ (Danaher, Schirato and Webb, 2000: xii).
Het individu heeft weinig tot geen controle over de habitus. De habitus uit zich in de kleinste handelingen en bewegingen, zoals lopen, eten en drinken. Daarnaast verschaft de
habitus de individu de fundamentele uitgangspunten in zijn sociale leven (Bourdieu,
1984). Enerzijds maakt de habitus deel uit van het individu en creëert het mogelijkheden
tot ‘sociale investeringen’. Anderzijds is de habitus medebepalend voor de structuur van
een ‘veld’ (Pels, 1992).
Habitus uit zich niet alleen in bewegingen of normen en waarden, maar ook in bijvoorbeeld ook in smaak. Smaak kan een middel van een groep zijn om zich te onderscheiden
van andere groepen (Bourdieu, 1984). Ook smaak geeft namelijk status aan een individu
of groep. Dagelijks genieten van een vijf jaar oude handgedraaide sigaar uit Honduras,
deze op de juiste wijze ontsteken, en er met een dertig jaar oude witte port van genieten
is niet voor iedereen weggelegd. Etiquetteregels maken het voor mensen mogelijk te manoeuvreren tussen andere mensen van dezelfde groep of mensen met eenzelfde sociaal
kapitaal. Omdat etiquetteregels deel uitmaken van de habitus kunnen mensen op automatisme omgaan met andere leden van dezelfde groep (Moelker, 2003). Etiquette komt
voort uit waarden (deugden) die een groep of klasse belangrijk vindt. Zo hechten aspirantofficieren traditioneel waarde aan ridderlijke deugden, zoals eer en hoffelijkheid (Moelker,
2003). Hoffelijkheid uit zich in etiquetteregels, zoals het openhouden van een deur voor
een dame of het opstaan voor een dame in het openbaar vervoer.
De deugden van een groep zijn onder te brengen in verschillende kapitalen (sociaal kapitaal en cultureel kapitaal) en zijn onder te verdelen in soorten, zoals civiele en militaire
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deugden (Moelker, 2003). Zowel civiele als militaire deugden zijn op te splitsen in individuele- en collectieve deugden. In dit onderzoek ligt de nadruk op militaire deugden en
wordt er een onderscheid gemaakt tussen individuele en collectieve deugden. Deugden
kunnen ook onderhevig zijn aan verandering. Bij verandering neemt het belang van een
bepaalde deugd in een organisatie toe of af, of kan deze inhoudelijk worden aangepast,
zoals met de deugd eerlijkheid (Moelker en Kümmel, 2007; Moelker, 2003).
Een uitgangspunt in dit onderzoek is dat de internalisering van de habitus de eindfase is
van het socialisatieproces (de Swaan, 1985; Krieken 1998). Ook het gevoel van esprit de
corps vloeit voort uit het socialisatieproces. Als een aankomend officier niet de juiste habitus bezit, kan hij geen esprit de corps ontwikkelen of creëren. Dit onderzoek neemt de
beschrijving van esprit de corps van De Boer (2002) als uitgangspunt, die heeft beschreven
dat ‘esprit de corps primair een gecreëerde cultuur op het niveau van de secondaire groep
(bijvoorbeeld regiment of beroepsgroep) betreft en een middel is dat de hogere leiding van
krijgsmacht of krijgsmachtdeel benut om individuele militairen te binden aan de institutie
(de krijgsmacht of het krijgsmachtdeel) en de normen en waarden daarvan. Daarbij wordt
ingespeeld op een behoefte bij het personeel aan een ‘wij-gevoel’. Esprit de corps is kortom
geen fenomeen dat van nature tot stand komt en het moet door de hogere leiding bewust
in de gewenste vorm in stand worden gehouden (Boer, 2002: 96). Het esprit de corpsgevoel krijgt uiting in allerlei uiterlijkheden en tradities, zoals uniformen, onderscheidingen en ceremonies (Boer, 2002). De habitus en het esprit de corps zijn met elkaar verstrengeld. Beide zijn het resultaat van het socialisatieproces. Ook versterken het esprit de
corps en de habitus elkaar. Er is dus sprake van interactie tussen beiden, zowel op individueel- als op groepsniveau. Deze interactie komt voor in het individu zelf en tussen het
individu en de groep. Het gevolg hiervan is dat een cadet zonder de juiste habitus geen
deel uit kan maken van het esprit de corps en zichzelf hierdoor uiteindelijk buiten het
‘veld’ plaatst.

2.1.2

(GROEPS-)IDENTITEIT EN ZELFBEELD

Er bestaat een wisselwerking tussen ‘habitus’ en ‘veld’. Beide beïnvloeden elkaar. Het
esprit de corps is een uiting van deze wederzijdse beïnvloeding. Zowel de habitus als het
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esprit de corps maken deel uit van de individuele en collectieve identiteit (Jenkins, 2007).
Individuen vormen samen een collectief. Een individu identificeert zich met anderen op
basis van gemeenschappelijke overeenkomsten. Deze overeenkomsten hebben een belangrijke invloed op de ontwikkeling van de identiteit. Het individu ontleent een deel van
zijn identiteit aan deze overeenkomsten (Franke, 2003). Franke heeft identiteit beschreven als: ‘a dynamic process of self-categorization and social comparison considering both
the salience and centrality of values and attitudes and the potency of multiple subidentities’ (Franke, 2003: 39). Een identiteit van een individu bestaat uit verschillende
subidentiteiten. Deze subidentiteiten worden door meerdere factoren beïnvloed, zoals
deugden, ervaringen uit het verleden en verwachtingen.
Franke heeft beschreven dat er tussen de verschillende subidentiteiten dilemma’s en
conflicten kunnen ontstaan. Deze conflicterende subidentiteiten raken verstrengeld en
worden ondergebracht in een ‘superordinate identity’. De opgeloste dilemma’s worden
ingebed in een allesomvattende ‘superidentity’. Individuen streven naar een constant en
geïntegreerd zelfbeeld. In dit geïntegreerde zelfbeeld zijn de spanningen in het zelfbeeld
tussen de subidentiteiten opgelost, geminimaliseerd of gerechtvaardigd (Franke, 2003).
In onderzoeken over identiteit wordt volgens Jenkins (2007) vaak een onderscheid gemaakt tussen collectieve identiteit en individuele identiteit. Ook Franke is in zijn studie
The social Identity of Peacekeeping (2003) uitgegaan van dit onderscheid tussen individu
en collectief. Het uitgangspunt van Jenkins is dat beide identiteiten diepgaand met elkaar
verstrengeld zijn. In deze verstrengeling zijn beide identiteiten gelijkwaardig aan elkaar.
Ook is er sprake van een interactie tussen beide identiteiten. In identificatietheorieën
worden de identiteiten (individueel en collectieve) in essentie als gelijkwaardig beschouwd. Deze gelijkwaardigheid probeert te voorkomen dat in theorieën over identificatie de nadruk komt te liggen ofwel op collectieve identiteit ofwel op individuele identiteit
(Jenkins, 2007).
Jenkins is in zijn theorie over sociale identiteit uitgegaan van een ‘internal-external dialectic of identification’. Deze dialectiek heeft hij als volgt omschreven: ‘what people think
about us is no less significant than what we think about ourselves’ (Jenkins, 2007: 21).
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Deze dialectiek uit zich ook in het zelfbeeld, in de spanning binnen het individu (en de
groep) en in de spanning in de groep (en de buitenstaanders). De spanning komt voort uit
het beeld dat een individu/groep zichzelf toeschrijft (internal) en het beeld dat volgens de
groep door anderen (buitenstaanders) aan de groep wordt toegeschreven (external) (Jenkins, 2007). Een voorbeeld van een spanning tussen een individu en de groep is dat het
individu moeite heeft met de bijnaam die hij heeft gekregen van zijn groepsgenoten. Dit
kan leiden tot spanningen in de identiteit van het individu, vooral als de bijnaam niet
overeenkomt met het zelfbeeld van het individu. Hetzelfde geldt ook voor een groep. Een
groep kan van buitenstaanders een (bij)naam krijgen die niet overeenkomt met het zelfbeeld van de groep. Stel: de gemiddelde Bredase burger vindt cadetten als arrogant. Als
cadetten vinden van zichzelf dat ze zich sympathiek opstellen ten opzichte van de Bredase
bevolking. Dit zou kunnen leiden tot spanningen in de identiteit en het zelfbeeld van de
groep cadetten.
Volgens Jenkins is er ook sprake van spanning tussen self-image en public image. Wij identificeren ons met anderen en zij doen dat op hun beurt weer met ons. Dit leidt volgens
Jenkins tot internalisering. Hij heeft dit omschreven als een proces waarbij sprake is van
interactie tussen self-definition (van en in de groep) en definition van anderen (buiten de
groep). Hij benaderde het begrip collectief vanuit een breder perspectief. Zo heeft hij
binnen het begrip collectief onder andere het proces van groepsidentificatie en categorisatie onderscheiden. Enerzijds is het collectief een groep die zichzelf identificeert en definieert als ‘a group for itself’. Anderzijds is het collectief een groep die geïdentificeerd en
gedefinieerd wordt door anderen: ‘a category in itself’. Jenkins baseerde dit onderscheid
op de theorie van Marx. Marx maakte volgens Jenkins een onderscheid tussen de ´a class
in itself´ en ´a class for itself´. Jenkins omschreef ‘class in itself’ als volgt: ‘unified only in
the eye of the beholder, in that its members are believed to have something significant in
common’. ‘A class for itself’ wordt door hem als volgt omschreven: ‘those individuals realise that they share a similar situation and define themselves accordingly as members of a
collectivity’ (Jenkins, 2007:21). Jenkins benoemde het onderscheid tussen een ´class for
itself´ en ´a class in itself´ als ‘group’ en een ‘category’. Hij heeft dit als volgt omschreven:
‘a distinction can be made between a collectivity which identifies and defines itself (a
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group for itself) and a collectivity which is identified and defined by others (a category in
itself’) (Jenkins, 2007: 21).
´A group for itself´ komt voort uit de leden van de groep zelf, zij zijn er zelf van overtuigd
dat ze iets gemeenschappelijks hebben of, zoals Jenkins het verwoordde, ‘a collectivity
which identifies and defines itself’ (Jenkins, 2007: 21). Bij ‘a category in itself’ worden de
leden door buitenstaanders beschouwd als een aparte groep (‘a collectivity which is identified and defined by others’ (Jenkins, 2007: 21)), zoals bij de arbeidersklasse. De arbeiders
beschouwen zichzelf als een aparte sociale groep, maar worden zo ook door ‘buitenstaanders’ (andere sociale groepen) beschouwd en gecategoriseerd. Jenkins is er van uitgegaan
dat groepsidentificatie en categorisatie gelijktijdig plaatsvinden. Categorisatie door een
groep of individu uit zich in ‘labelling’ (Jenkins 2007: 21).
In het eerder beschreven hypothetische voorbeeld over de arrogante houding van cadetten in de ogen van de Bredase bevolking, zou de mening van de Bredase bevolking ertoe
kunnen leiden dat cadetten de in hun ogen sympathieke opstelling (self-image) laten varen en zich daadwerkelijk arrogant opstellen. Zij zullen hiernaar gaan handelen en zich
hiernaar gedragen, zowel bewust als onbewust (public-image). Aspirant-officieren op de
NLDA benoemen de mensen die in het park Valkenberg te Breda regelmatig samenkomen
niet als burgers, maar als ‘hippies’. Ook spreken cadetten over ‘spijkerbroeken’; deze term
wordt ook door militairen gebruikt om ‘burgers’ aan te duiden. Dagelijkse bezoekers van
het park Valkenberg worden door de aspirant-officieren gelabeld, deze bezoekers op hun
beurt labelen de aspirant-officieren.
Binnen instituten en organisaties vindt identificatie consequent en continu plaats. Jenkins
heeft instituten omschreven als ‘established patterns of practice’, door actoren als zodanig
herkend. Institutionele identiteiten worden gekarakteriseerd door de combinatie van het
individu en het collectief. De individuele identiteit en de collectieve identiteit komen stelselmatig tot stand en worden in elkaar geïmplementeerd. In hoeverre de individuele identiteit aanwezig blijft, is afhankelijk van hoe groot de macht van het individu op het collectief is of, omgekeerd, hoe groot de ruimte voor autonomie is. Deze macht wordt bepaald
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door de positie die het individu in het collectief inneemt en de machtmiddelen waarover
hij beschikt (Jenkins, 2007).
In dit onderzoek wordt er vanuit gegaan dat zelfbeeld zowel deel uitmaakt van de individuele identiteit als van de collectieve identiteit. Hierin zijn veranderingen en spanningen
mogelijk. Zelfbeeld wordt in dit onderzoek dan ook beschouwd als een dynamisch proces.
Dit dynamische proces wordt volgens Jenkins (2007) beïnvloed door verschillende factoren: door de interactie tussen de leden van de groep en het individu en door de spanning
tussen self-image en public image (het beeld dat de groep zichzelf toeschrijft versus het
beeld dat volgens de groep door de buitenstaanders aan de groep wordt toegeschreven).
Ook is het zelfbeeld van een groep door labelling van de ‘buitenwereld’ aan verandering
onderhevig. Een groep kan zowel bewust als onbewust naar dit ‘opgelegde’ beeld handelen, en de buitenwereld kan een zelf opgelegd zelfbeeld van een groep bevestigen of versterken (Jenkins, 2007).

2.1.3

INFORMALISERING, REFORMALISERING, STANDAARDISERING EN
LEGITIMERING

Het socialisatieproces op de NLDA is altijd aan invloeden van buitenaf onderhevig geweest. Enkele externe veranderingen hadden in korte tijd een relatief grote impact op de
KMA. Zo werden er in de jaren tachtig vragen gesteld in Tweede Kamer naar aanleiding
van een krantenartikel in het Bredase dagblad De Stem (14 september 1981) over de ontgroening (co-tijd) op de KMA. Dit leidde ertoe dat de commissie Lems’, belast werd met
een onderzoek naar de gang van zaken tijdens de ontgroening. In december 1981 presenteerde de commissie haar bevindingen. De commissie adviseerde de co-tijd wel in stand te
houden, maar beter te organiseren. Concreet adviseerde ze een herstelperiode te introduceren tussen de introductieperiode (onderdeel van de militaire vorming) en de co-tijd
(ontgroening onder leiding van het Cadettencorps) (Groen en Klinkert, 2003: 435-436).
Deze directe ‘bemoeienis’ van buitenaf heeft op korte termijn tot veranderingen in de cotijd geleid. Er zijn ook factoren die langzaam aan de KMA binnensijpelden en uiteindelijk
leidden tot veranderingen op lange termijn, het al eerder beschreven proces van isomorfering. De tijdsduur van de veranderingen en het effect is over het algemeen langdurig van
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aard. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de betreffende actoren zich niet bewust van het
proces waarin de veranderingen plaatsvonden.
Het proces van informalisering is een voorbeeld van een maatschappelijke factor die de
laatste decennia van grote invloed is geweest op de NLDA (Moelker, 2003). Dit proces is
een van de oorzaken van het veranderende karakter van gesloten naar relatief-open instituut. Het proces van informalisering heeft ook zijn neerslag gehad op de huidige aspirantofficieren. Volgens Elias is het proces van informalisering een verfijning van de sociale en
emotionele beheersing. Hij beschouwde het als een proces van ‘controlled decontrolling of
emotional controls.’ (Elias en Dunning, 1986: 44). Wouters (2007) heeft deze definitie als
volgt uitgebreid: een long-term-process waarin the code of manners coming to allow for
an increasing variety of behavioural and emotional alternatives; manners becoming more
lenient, more differentiated and varied for a wider and more differentiated public’ (Wouters, 2007: 3). Informalisering hangt in de Westerse wereld, samen met democratisering,
de opkomst van de welvaartsstaat, emancipatie van vrouwen, jongeren en homoseksuelen, en de hieruit volgende integratie van deze groepen in de maatschappij (Wouters,
1992).
Het informaliseringproces leidde er enerzijds toe dat allerlei emoties, waarvan elke vorm
van expressie in het openbaar tot enkele decennia geleden ‘verboden’ was, in de jaren
negentig wel geaccepteerd werd. Een voorbeeld hiervan zijn piloten, die tijdens de eerste
Golfoorlog in televisie-interviews openlijk toegaven bang te zijn wanneer ze in hun straaljagers stapten om hun missie te volbrengen. Het openlijk toegeven dat men bang was,
was in de Tweede Wereldoorlog bijna onmogelijk (Wouters, 1992). Anderzijds leidde het
proces tot een verdere ontwikkeling van en verandering in de zelfregulering. Deze zelfregulering uit zich onder andere in emotion management. Wouters schreef over het
huidige emotion management het volgende: ‘The now dominant mode of emotion management has apparently reached a strength and scope that enable people to admit violent
and/ or sexual emotions and impulses to themselves and each other, without provoking
the fear of losing control and of having to give in to them’ (Wouters, 1992: 238). Een verandering in zelfregulering op seksueel gebied uitte zich in de jaren negentig in allerlei
tijdschriften en praatprogramma’s. Zo werden er in acht van de tien programma’s in 1996
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seksuele problemen (voormalige taboes) besproken. In deze programma’s werd openlijk
gesproken over onderwerpen als sadomasochisme en, door zowel daders als slachtoffers,
over incest (Groen, 1996).
Emotion management
Emotion management is niet alleen van invloed op het individu, maar ook op groepen. Het proces van informalisering heeft in combinatie met toenemende democratisering (wat onder andere leidt tot een toename van sociale
gelijkheid), niet alleen invloed op de emotion management van een individu maar ook op die van groepen. Zo
werd door de opkomst van de welvaartstaat de vrouw economisch onafhankelijker van de man. Zij kon alleen
uitgaan en op de dansvloer dansen met mensen uit verschillende sociale groepen. De processen stellen niet alleen
andere eisen aan emotion management, het vereist ook een groeiende bewustwording. Tevens leidt het ook tot
onzekerheid in emotion management en identiteitvorming. Dit leidt tot social-mixing, een proces dat plaatsvindt
in een periode waarin er sprake is van grote sociale mobiliteit. In dergelijke periodes vindt er zowel identificatie
met sociale groepen plaats die hoger op de sociale ladder staan, als met groepen die zich op deze ladder bevinden. Deze identificatie leidt tot een mengeling van etiquette en idealen. Uit de identificatie komen nieuwe groepen voort. Deze groepen zijn op zoek naar een wij-gevoel en een nieuwe groepsidentiteit. Dit leidt ertoe dat
groepsleden en individuen meegezogen worden in een “tug-of-war between old and new we-feelings. This pendulum sometimes swings heavily towards romanticizing old feelings and memories, even toward inventing them”
(Wouters, 1992: 239), (gebaseerd op Wouters, 1992, 1998 en 2007).

In zijn studie ‘Informalization’ heeft Wouters (2007) beschreven dat periodes van informalisering afgewisseld worden met periodes van reformalisatie. Wouters is er van uitgegaan
dat er sprake is van een long-term informalization process. Dit proces wordt afgewisseld
met korte perioden van reformalisatie. Het proces van informalisering heeft in zijn onderzoek laten aanvangen in het fin de siècle, eind negentiende eeuw. Hij constateerde dat er
na de periode van de roaring twenties (de Verenigde Staten van Amerika tijdens de vorige
eeuw jaren twintig en dertig), sprake was een korte periode van ‘Victorian revival’. Deze
opleving leidde volgens hem tot ‘some integration of new forms into old traditions’ (Wouters: 2007: 171). Zo probeerden vrouwen aan het begin van de jaren dertig, tijdens de
Great Depression, niet meer ‘jongensachtig’ te lijken, maar droegen zij neo-Victoriaanse
mode. Deze vorm van mode moest niet alleen de nostalgie, maar ook de sociale zekerheid
van de Victoriaanse periode benadrukken (Wouters, 2007: 171). Ook na de ‘revolutionaire’ jaren zestig en zeventig is er in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw sprake
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van een periode van reformalisering. Wouters schreef hierover: ‘In the new phase, certain
informalization offshoots remained operative, but on the whole reformalization gained the
upper hand: dominant regimes of manners and emotions tended towards greater strictness, hierarchy and consensus’ (2007: 176).
Naast het proces van (long-term) informalisering en reformalisering is er tevens een andere maatschappelijke ontwikkeling. Een ontwikkeling die zich uit in een toename van standaardisering en legitimering in allerlei maatschappelijke instituties zoals onderwijs, politie
en Defensie. Deze toename leidt tot een groei van procedures, protocollen en regelgeving.
Deze groei is zichtbaar bij de krijgsmacht, ondermeer in veranderingen en spanningen in
legitimering van handelingen en toezicht op handelingen. Deze veranderingen zijn nauw
verbonden met externe controle van media, de Verenigde Naties, de overheid en het
algemene publiek (Ducheine, van der Meulen en Moelker, 2010).
In westerse democratieën was en is externe controle (toezicht en legitimering) op de
krijgsmacht, ondanks eventuele tegenstrijdige belangen met betrekking tot militaire operaties, altijd aanwezig geweest in de vorm van politieke controle en verantwoording. Dit
leidde in de krijgsmachtorganisatie tot een toename van ‘zelfcontrole’ (interne controle).
De afgelopen decennia is de rol van en het aantal actoren in dit proces van externe controle, in de vorm van toezicht, toegenomen. Voorbeelden hiervan zijn de media, private
military companies, het thuisfront, de bevolking en organisaties als NAVO, VN of EU. Deze
toename leidt tot een paradox. Enerzijds is er een toename van de behoefte van de militaire leiding, ondermeer voorkomend uit de verantwoording en legitimering, aan toezicht
tot op micromanagementniveau ( toezicht op elke beweging/handeling op de grond, op
zee en in de lucht). Anderzijds zal deze toenemende behoefte aan toezicht leiden tot inperking van autonomie (afname in vrijheid in handelen); uiteindelijk zal het toezicht ten
koste gaan van de professionalisering en advisering van de officier. Deze paradox zal niet
alleen leiden tot een herdefiniëring van de rol van officier, maar ook van die van de sergeant en soldaten (Ducheine, van der Meulen en Moelker, 2010).
Het proces van informalisering afgewisseld met korte fases van reformalisering, en processen van standaardisering en legitimering zijn ook van toepassing op het vormingspro-
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ces op de NLDA, zij het misschien in een ander tempo dan het tempo waarin dit proces
zich in de maatschappij afspeelt.

2.2

MODELLEN

Zoals al eerder in hoofdstuk één is aangegeven heeft het aspect tijd een tweeledige betekenis in deze studie. Enerzijds geeft het de tijdspanne van de periode na de Tweede Wereldoorlog tot nu weer. Anderzijds speelt het aspect tijd een grote rol in de duur van de
opleiding (de tijdsduur). De opleiding heeft voor ‘lang-model’ aspirant-officieren, een duur
van vier jaar. Ofschoon de tijdsduur van het socialisatieproces door elke aspirant-officier
anders beleefd kan worden, ligt de nadruk van dit proces zowel binnen het Cadettencorps,
als binnen de militaire organisatie, op het eerste jaar. In de hier onderstaande figuur (2.1)
zijn de verschillende tijdslijnen en hun verhoudingen ten opzichte van elkaar weergeven.
Figuur 2.2 geeft een schematische weergave van de ontwikkeling van aspirant-officier naar
officier in relatie tot het individueel/collectief zelfbeeld
FIGUUR 2.1 DE VERSCHILLENDE TIJDWEERGAVEN
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Figuur 2.2 De schematische weergave van de ontwikkeling van aspirant-officier naar officier in relatie tot het individueel/collectief zelfbeeld

51

Figuur 2.2 geeft de schematische ontwikkeling weer van ‘lang-model’ aspirant-officieren
naar officieren. Deze groep vormt de ‘traditionele’ input voor de NLDA. De legeronderdelen van de land-, zee- en luchtmacht stellen elk jaar een prognose op ten aanzien van het
aantal officieren dat men voor een bepaald onderdeel over vier jaar nodig denkt te hebben. Aan de hand van deze prognoses wordt bepaald hoeveel aspirant-officieren er worden toegelaten in het eerste jaar. Na de fysieke en medische keuringen volgt een gesprek
met de Aanname- en Adviescommissie. Als deze commissie positief oordeelt, wordt de
sollicitant toegelaten aan de militaire academie.
De aspirant-officieren worden op de militaire academie gevormd. Dit vormingsproces
vindt vooral plaats in het eerste jaar. In het eerste jaar ondergaat de aspirant-officier het
socialisatieproces. Dit onderzoek gaat er vanuit dat het socialisatieproces een essentieel
onderdeel uitmaakt van het vormingsproces. Dit betekent niet dat gebeurtenissen in het
tweede en de daarop volgende jaren geen deel uitmaken van de vorming. Het vormingsproces is opgebouwd uit drie pijlers, te weten: de wetenschappelijke vorming, de militaire
vorming en de persoons- en groepsvorming. In de persoons- en groepsvorming nemen het
Cadettencorps en het Korps Adelborsten een belangrijke plaats in.
De rol van het Corps in het vormingsproces is de afgelopen decennia door onder andere
het democratiseringsproces, het informaliserings-, reformalseringsproces, standaardisering en legitimering aan verandering onderhevig geweest.
In elke pijler vindt een deel van het vormingsproces plaats. Tussen de pijlers vindt interactie plaats. Dit kan ertoe leiden dat op individueel vlak verschillen kunnen ontstaan in de
beleving en het ondergaan van de vorming. Een aspirant-officier kan een onderdeel in het
vormingsproces anders ervaren dan zijn of haar collega. De wijze waarop het individu een
onderdeel ervaart, wordt door verschillende factoren bepaald, zoals ervaringen uit het
verleden, het moment van de dag en in welke staat men verkeert (door invloeden als
tekort aan slaap, omgang met deprivatie, eten en vermoeidheid).
Dit onderzoek gaat er vanuit dat het vormingproces een blijvende invloed heeft op de
identiteit, zowel op de identiteit van het individu als op de identiteit van de groep. Beide
identiteiten zijn met elkaar verweven. De interactie tussen beide identiteiten beïnvloeden
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en versterken elkaar. Aangenomen wordt dat vorming, op instituten die tegenwoordig als
NLDA worden aangeduid, in een relatief gesloten institutie, bijdraagt aan elitevorming.
Deze elitevorming leidt tot verandering in de identiteit en het hieruit voortvloeiende zelfbeeld. De verwachting is dat het zelfbeeld na de opleiding meer elitair zal zijn dan voor het
vormingsproces. In het zelfbeeld (zowel het collectieve als het individuele zelfbeeld) kan
een onderscheid gemaakt worden tussen het beeld dat een individu/groep zichzelf toeschrijft en het beeld dat volgens het individu of de groep door anderen aan hem/hen
wordt toegeschreven. Wat betreft de verhouding ten aanzien van het elitair zelfbeeld
wordt er dit onderzoek vanuit gegaan dat het elitair zelfbeeld vooral bepaald wordt door
het selfimage. Dit wordt door vragen in dit onderzoek over het zelfbeeld aangetoond.
Veranderingen en invloeden van het vormingsproces op de individuele identiteit en
groepsidentiteit worden onder andere door veranderingen in de deugden aangetoond.

2.3

SAMENVATTING

Samenvattend kan gesteld worden dat het elitair zelfbeeld onderdeel uitmaakt van het
militaire elitegevoel van de aspirant-officier. De vorming van het zelfbeeld van cadetten
vindt plaats in een relatief gesloten instituut waarop externe ontwikkelingen, zoals veranderingen in de maatschappij (democratiserings-, informaliserings- en reformaliseringsproces), media, politiek, enzovoort van invloed zijn. De vorming vindt plaats in drie pijlers: de
militaire-, de wetenschappelijke pijler en de pijler persoons- en groepsvorming. In deze
neemt pijler speelt het Cadettencorps een belangrijke rol. Het Corps speelt ook een belangrijke rol in het socialisatieproces. Dit proces heeft als doel de habitus van de officier
te internaliseren. Deze habitus uit zich in deugden. De deugden van het officierschap worden onder meer zichtbaar in de etiquette. Het vormingsproces heeft een blijvende invloed
op de identiteit van de aspirant-officieren en op verschillende aspecten van het elitair
zelfbeeld, waaronder het individuele als het collectieve zelfbeeld.
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3

ONDERZOEKSOPZET

In dit hoofdstuk worden de opzet en uitvoering van onderhavig onderzoek besproken.
Binnen het onderzoek is er gekozen voor een multimethode benadering. Hierbij zijn in drie
opeenvolgende fasen een oriënterend onderzoek, een kwalitatief onderzoek en een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van verschillende methoden is getracht facetten van de werkelijkheid beter te belichten. Na een inleiding op de opzet (paragraaf 3.1)
en een beschrijving hiervan (paragraaf 3.2), worden achtereenvolgens de verschillende
onderzoeken toegelicht. In paragraaf 3.3 wordt het oriënterend onderzoek besproken, in
paragraaf 3.4 komt het kwalitatief onderzoek aan bod en in paragraaf 3.5, tot slot, wordt
het kwantitatief onderzoek toegelicht.

3.1

INLEIDING

Dit onderzoek richt zich op de vierjarige militair-wetenschappelijke opleiding aan de NLDA,
in het bijzonder de KMA (in jargon het ‘lang-model’). Daarbinnen richt het onderzoek zich
op twee aspecten van de opleiding, te weten (1) het eerste jaar en (2) het Cadettencorps
of Korps Adelborsten (al zullen ook andere facetten uit de wetenschappelijke en militaire
pijlers in dit onderzoek aan bod komen). In het eerste jaar en in het Corps wordt het fundament gelegd van de vorming van de aspirant-officier. In het eerste jaar komt de aspirant-officier met allerlei facetten in aanraking die een grote invloed hebben op zijn vorming: in de militaire pijler doorloopt hij de ALO (Algemene Luitenants Opleiding) en in de
wetenschappelijke pijler legt hij de basis voor zijn propedeuse (deze wordt in het tweede
jaar behaald). Daarnaast verblijft hij de eerste zes maanden in het internaat, ondergaat hij
de co-tijd en wordt hij lid van het Corps. Het Cadettencorps is medeverantwoordelijk voor
de wijze waarop de aspirant-officieren onderling de etiquette, normen en waarden, en
deugden van het officierschap aanleren en in stand houden. De etiquette en deugden
waar het Corps belang aan hecht bepalen de habitus en zijn hierdoor mede een deel van
de identiteit. De hiervoor genoemde aspecten kunnen als een essentieel onderdeel van de
‘lang-model’ officiersopleiding, worden beschouwd.
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Er is in dit onderzoek gekozen voor een multimethode-benadering. Hierbij gaat het erom
een samenhangend geheel tussen de verschillende onderzoeksaspecten aan te brengen
en te tonen. Door multimethode-benadering, een combinatie van verschillende methoden, is gepoogd meer facetten van de werkelijkheid te belichten en in relatie met elkaar te
brengen (Webb,1966; Denzin, 1970 en Baker, 1999).

3.2

OPZET

Om antwoorden op de onderzoeksvragen te kunnen formuleren is eerst een oriënterend
onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek behelst een oriëntatie op het onderwerp door middel van literatuurstudie en gesprekken. Om verder inzicht te krijgen in deze materie is
gekozen voor een kwalitatieve methode van onderzoek (interviews). Om het onderzoek te
complementeren is gekozen voor een kwantitatief onderzoek. Dit geeft antwoord op de
vraag welke aspecten van de vorming de grootste voorspellende waarde hebben op het
zelfbeeld van aspirant-officieren Tabel 3.1 geeft een weergave van de drie onderzoeken
en de activiteiten die zijn uitgevoerd.

TABEL 3.1 OVERZICHT VAN ONDERZOEKSFASEN EN DE BIJBEHORENDE ACTIVITEITEN.
Onderzoek

Activiteiten

1

Oriënterend onderzoek

Literatuurstudie
Archiefstudie

2

Kwalitatief onderzoek

Oral history, interviews met afgestudeerden van de KMA

3

Kwantitatief onderzoek

Vragenlijst onder cadetten en adelborsten

3.3

ORIËNTEREND ONDERZOEK

De eerste fase had vier doelstellingen, te weten (1) een theoretische verkenning van het
onderwerp (elitevorming), (2) een kennismaking met de organisatie en specifieker met de
NLDA, (3) inzicht verwerven in het functioneren van de NLDA en (4) inzicht verwerven in
de positie die de NLDA in de defensieorganisatie inneemt. Deze fase bestond uit een literatuur- en archiefstudie enerzijds en twaalf gesprekken met docenten en instructeurs uit
zowel de wetenschappelijke als de militaire pijler anderzijds.
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3.3.1

LITERATUUR- EN ARCHIEFSTUDIES

De literatuurstudie had als doel de ontwikkelingen met betrekking tot vorming aan de
13

KMA in de periode van het einde van de Tweede Wereldoorlog tot 2008 zo goed mogelijk in kaart te brengen. De Tweede Wereldoorlog vormt een caesuur in de historie van de
KMA. Voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van de KMA was het instituut gesloten
vanwege vijandelijke bezetting en hield het onderwijs aan de KMA in Nederland tijdelijk
op te bestaan (Groen en Klinkert, 2003). Onderhavig onderzoek begint bij de heropening
van de KMA door prins Bernhard op 14 juli 1949. De heropening van het instituut gaf de
leiding mogelijkheden allerlei hervormingen op onderwijskundig gebied door te voeren.
Naast het in kaart brengen van de verschillende historische processen had de literatuurstudie het doel belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de KMA (NLDA) in de
periode 1949-2008 te duiden. Op basis van deze gebeurtenissen is er keuze gemaakt voor
de invulling van verschillende cohorten. Van te benaderen respondenten.
Het archiefonderzoek richtte zich vooral op het Cadettencorps. Het archief van het Corps
was na toestemming van het Cadettencorps toegankelijk. Andere archieven zoals het
Cadettenblad S-5 werden alleen geraadpleegd als bepaalde onderwerpen in de literatuurstudie hiertoe aanleiding gaven. Er is een inhoudsanalyse toegepast op verschillende archiefstukken zoals de etiquetteboekjes die het Cadettencorps onder zijn geledingen liet
circuleren, interne correspondentie, verslagen van Corps- en Senaatsvergaderingen en het
Cadettenblad S-5. Het archiefonderzoek had drie doelstellingen. Ten eerste diende het,
samen met de literatuurstudie, als uitgangspunt bij het opstellen van de interviewleidraad. Ten tweede zijn op basis van het archiefonderzoek uitspraken van cadetten (die
gedaan zijn in de interviews) onderbouwd of weerlegd. Tot slot had het archiefonderzoek
tot doel specifieke processen (waaronder het democratisering- en het socialisatieproces,
die verderop nog uitgebreid aanbod komen) in kaart te brengen en te beschrijven.
Naast het literatuur- en archiefonderzoek naar het Corps, heeft er ook een literatuurstudie
plaatsgevonden naar de generaties waarvan de respondenten deel uitmaakten. De bevindingen van deze studie worden beschreven in hoofdstuk vier. Het doel van dit literatuur-
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In januari 2008 is de laatste enquête onder cadetten en adelborsten afgenomen.
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onderzoek was een algemene beschrijving te geven van de generaties waaruit de respondenten uit voortkwamen, bovendien was het de bedoeling om een indicatie van de toen
geldende ‘tijdsgeest’ te geven. Deze algemene beschrijving had verschillende functies. Op
de eerste plaats werd nagegaan in hoeverre de respondenten verschilden van of overeenkomsten vertoonden met hun generatiegenoten. Daarnaast had het de functie na te gaan
hoe de respondenten tegen hun eigen generatie aankeken.

3.3.2

VERKENNENDE GESPREKKEN

Op basis van de bevindingen uit de literatuur– en archiefstudie is een beknopte vragenlijst
met vier open vragen opgesteld (zie bijlage 1). Deze vragen zijn voorgelegd aan zeven
militaire instructeurs en vijf docenten uit verschillende vakgebieden. Deze twaalf gesprekken hadden tot doel na te gaan wat instructeurs en docenten verstaan onder vorming, en
wat hun mening en visie hierop is. De bevindingen uit de verkenning hebben als uitgangspunt gediend voor de opzet van het kwalitatieve onderzoek. Daarnaast heeft de verkenning geleid tot een verdere uitwerking van de hoofdvraag en de ontwikkeling van het
conceptueel model.

3.4

KWALITATIEF ONDERZOEK

Het kwalitatieve onderzoek had onder andere tot doel de transformatie van de afgelopen
decennia in het vormingproces, en daarmee ook in het elitair zelfbeeld, weer te geven en
richtte zich op de KMA. Er is getracht de transformatie in het vormingsproces met behulp
van cohorten weer te geven. Een cohort is een periode die vier à vijf jaren omvat. In het
kwalitatieve onderzoek komen vijf cohorten aan bod. De resultaten van het kwalitatieve
onderzoek, interviews met afgestudeerden cadetten, hebben als uitgangspunt gediend bij
de opzet van het kwantitatieve onderzoek.
Er zijn verschillende manieren waarop een kwalitatief onderzoek kan worden uitgevoerd
(Miles en Huberman, 1994; Baker 1999). Gegevens verkregen en verzameld door een
kwalitatief onderzoek hebben volgens Miles en Huberman verschillende voordelen ten
opzichte van gegevens verkregen via andere vormen van onderzoek. Zij hebben een kwalitatief onderzoek beschreven als ‘a source of well grounded, rich descriptions and explana-
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tions of processes in identifiable local contexts. With qualitative data one can preserve
chronological flow, see precisely which events led to which consequences, and derive fruitful explanations’ (Miles en Huberman, 1994: 1). Bij de analyse van kwalitatieve data zijn er
volgens Miles en Huberman geen expliciete methodes voor het trekken van conclusies en
verificatie. Het feit dat er geen expliciete methoden zijn voor kwalitatieve data-analyse
leidt tot de vraag in hoeverre men ‘confidence in findings’ (1994: 2) kan hebben. Dit ‘probleem’ kan volgens Miles en Huberman verkleind worden door het gebruik van goed gefundeerde onderzoeksopzetten, matrices en netwerkschema’s (Huberman en Miles,
1994). De kwestie van ‘confidence in findings’ wordt in dit kwalitatieve onderzoek zoveel
mogelijk ondervangen door gebruik te maken van multimethode-benadering (zie boven en
tabel 3.1).

De bevindingen van Miles, Huberman en Baker (repectievelijk 1994 en 1999) hebben als
richtlijn gediend bij het opstellen van het kwalitatieve onderzoek. Het kwalitatieve onderzoek is daarom opgebouwd uit vijf stappen, te weten: opstellen interviewleidraad, afname
interview, verwerken tot protocol, labellen en matrices en analyses.

3.4.1

INTERVIEWS / ORAL HISTORY

De afgelopen decennia hebben interviews als onderzoeksinstrument zich in verschillende
wetenschappelijke disciplines, waaronder sociologie en geschiedenis, ontwikkeld tot een
geaccepteerde vorm van onderzoek. Een voorbeeld van zo’n ontwikkeling is oral history in
de geschiedwetenschappen. In oral history is het interview een middel om te achterhalen
hoe een persoon iets heeft ervaren en beleefd. De interviews in dit onderzoek komen qua
opzet en uitvoering overeen met die binnen oral history. Enkele aspecten vereisen nadere
toelichting. Zo is de relatie tussen interviewer en geïnterviewde van essentieel belang.
Grele (1975) onderscheidt drie soorten van relaties tussen interviewer en geïnterviewde.
De eerste relatie is er een van woord en gebaar; deze relatie bestaat uit taal, opbouw,
formele linguïstische analyse, enzovoort. De tweede relatie is interactie. Goffman (1971)
en Schnabel (1978) stelden dat men zich moet realiseren dat een interview het resultaat is
van reflectieve handelingen die onlosmakelijk verbonden zijn aan de omstandigheden,
participatie, face-to-face confrontatie, enzovoort. De laatste relatie is volgens Grele moei-
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lijker te omschrijven. De eerste twee relaties zijn gebaseerd op externe vormen van relatie. De derde relatie is meer gebaseerd op innerlijke aspecten; deze relatie speelt namelijk
in op het historisch bewustzijn van de geïnterviewde (Benison, 1971; Grele, 1975). De
geïnterviewde zal in zijn geheugen nagaan hoe hij in het verleden bepaalde zaken heeft
ervaren of beleefd. Dat is een zoektocht naar herinneringen in het geheugen. Het probleem hierbij is dat deze herinneringen in der loop der jaren gekleurd, gefragmenteerd en
doordrongen kunnen zijn van emoties. Hoe belangrijker een bepaalde gebeurtenis in iemands leven is geweest, hoe meer men mag veronderstellen dat deze gekleurd zal zijn
door het individuele en collectieve geheugen (Kruyswijk-van Thiel, 2004).

Eén van de basisbegrippen in de oral history is keying. Dit is de wijze waarop hedendaagse
gebeurtenissen verbonden zijn met gebeurtenissen uit het verleden waarvan de algemeen
geldende mening is dat deze bij uitstek betekenisvol zijn geweest (zogenoemde ‘primary
events’) (Baker, 1999). Een key-event is een belangrijke en invloedrijke gebeurtenis uit
iemands leven, bijvoorbeeld het behalen van de diploma op de middelbare school.

Herinneren en vergeten maken onderdeel uit van het geheugen. Het geheugen is in verschillende soorten op te delen. Eén van deze soorten is het autobiografisch geheugen. Dit
geheugen is volgens Crombag en Merckelbach (1994) sterk gericht op de periode van de
laatste twee voorgaande jaren. De daaraan voorafgaande periodes zijn minder sterk aanwezig. Bovendien toonden zij aan dat er een verband bestaat tussen datering en het aantal opgediepte autobiografische fragmenten. Draaisma gaat in zijn boek ‘Waarom het
leven sneller gaat als je ouder wordt’ (Draaisma, 2011) verder in op herinneringen en het
autobiografisch geheugen. Hij beschrijft dat het geheugen ‘zijn eigen raadselachtige wetten heeft’ (Draaisma, 2011: 7). Draaisma geeft ook aan dat er tientallen soorten geheugen
te onderscheiden zijn, maar dat ‘pas begin jaren tachtig een afzonderlijke vakterm werd
geïntroduceerd voor het opslaan van herinneringen aan persoonlijke belevenissen’
(2011:8): het autobiografisch geheugen.

Het autobiografische geheugen refereert aan het episodische geheugen. Tulving (1972)
heeft het episodisch geheugen als volgt omschreven: ‘Episodic memory receives and stores
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information about temporally dated episodes or events, and temporal-spatial relations
among these events. A perceptual event can be stored in the episodic system solely in
terms of its perceptible properties or attributes, and it is always stored in terms of its autobiographical reference to the already existing contents of the episodic memory store’ (Tulving, 1972: 385). In de visie van Tulving is elke ervaring altijd uniek: er is immers geen enkele ervaring uit het verleden die exact gelijk is aan een ervaring uit het heden.
Het episodisch geheugen is opgebouwd uit belangrijke gebeurtenissen en ervaringen.
McAdams (1993) noemde deze gebeurtenissen en ervaringen nuclear episodes. Als iemand zich, in de puberteit en adolescentie bewust wordt van zijn eigen historisch bewustzijn, dan selecteert en reconstrueert hij de belangrijkste fases/gebeurtenissen uit zijn
leven die hij als hoogtepunten beschouwd. De nuclear episodes zijn subjectieve herinneringen aan speciale gebeurtenissen uit het verleden. Deze hebben volgens McAdams een
speciale plaats gekregen in iemands zelfbeeld, bovendien kunnen ze soms persoonlijke
veranderingen of transformatie symboliseren (McAdams, 1993). Een nuclear episode is
gerelateerd aan een key-event, een betekenisvolle periode in iemands leven. Vindt zo’n
periode plaats tijdens de puberteit of adolescentie, dan speelt deze een belangrijke rol in
de vorming van de identiteit van de persoon (Kruyswijk-van Thiel, 2004). Een 18-jarige
bokser die Europees kampioen zwaargewicht wordt, zal zich de dag en de maandenlange
voorbereiding op de wedstrijd op bejaarde leeftijd anders herinneren dan de verliezer,
een coach of een toeschouwer.
In dit onderzoek wordt de opleiding aan de NLDA beschouwd als een key-event. Er zijn
verschillende kenmerken, zoals tradities, doelstellingen en ervaringen tijdens het verblijf
aan de opleiding, die overeenkomen met de omschrijving van een key-event zoals hierboven gegeven. Historische gebeurtenissen op internationaal niveau kunnen doorsijpelen tot
microniveau en iemands beeld bewust en onbewust kleuren. Dit effect is deels te ondervangen door een triangulaire aanpak, namelijk door de combinatie van literatuurstudie,
archiefonderzoek en observaties. Zoals eerder vermeld zullen de bevindingen uit de interviews getoetst worden aan de bevindingen uit het literatuur- en archiefonderzoek. Deze
toetsing zal de validiteit van de interviews doen toenemen.
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3.4.2

INTERVIEWLEIDRAAD

Bij het opstellen van de interviewleidraad is als uitgangspunt genomen dat verschillende
invalshoeken werden gecreëerd. Deze verschillende invalshoeken hadden als doel om een
goed beeld van de waarheid te krijgen (Wester en Peters, 2004; Baker 1999).
De leidraad is gebaseerd op bevindingen uit de literatuur- en archiefstudie, waaruit drie
hoofdonderwerpen, konden worden afgeleid. Deze zijn:
•

Vorming

•

Cadettencorps

•

Zelfbeeld

Deze onderwerpen waren onder te verdelen in verschillende subonderwerpen (tabel 3.2).
De interviewleidraad bestond uit zes clusters van achttien vragen.

Het eerste cluster behandelde het onderwerp vorming. De vragen in dit cluster waren er
op gericht te achterhalen wat een geïnterviewde zelf onder vorming verstaat, welk aspect
van de opleiding op de KMA het meeste heeft bijgedragen aan de vorming en wat in de
vorming op de KMA volgens de geïnterviewde ontbrak.

Het tweede cluster had als doel de rol van het Cadettencorps te achterhalen en de rol van
het Corps in het socialisatieproces in kaart te brengen. Zo werd aan de geïnterviewde
gevraagd welke functies hij bekleed had en van welke verenigingen hij lid is geweest. Ook
kwamen er in dit cluster aspecten aan bod die in het bijzonder gerelateerd waren aan het
Cadettencorps, zoals de coördinatieperiode, co-tijd (in het verleden: ontgroening en feuttijd) en het Assaut.

Het derde cluster had een tweeledig doel: enerzijds werden de eigen belevingen en ervaringen van de geïnterviewden op de KMA blootgelegd, anderzijds werd nagegaan hoe de
geïnterviewden de reacties van zowel zijn directe en naaste omgeving (extern) als van de
samenleving beleefden (zelfbeeld).
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Cluster vier had betrekking op de beeldvorming rondom het officierschap. Enerzijds waren
de vragen in dit cluster er op gericht het zelfbeeld van de geïnterviewden te achterhalen,
anderzijds was het de bedoeling te achterhalen hoe de samenleving volgens de cadet het
officierschap percipieerde.

Het op één na laatste cluster bevatte vragen waarin zicht verkregen werd op wat volgens
de geïnterviewden verstaan kon worden onder een ‘doorsnee-cadet’. Ook werd nagegaan
in hoeverre deze beschrijving volgens hen op henzelf van toepassing was. Het laatste cluster bevatte vragen over de invloed van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op
de vorming van de KMA. Tabel 3.2 geeft een overzicht van de gehanteerde hoofd- en
subonderwerpen, clusters en vragen per clusters.
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Tabel 3.2 Hoofdonderwerpen, subonderwerpen, clusters en specifieke vragen
van het kwalitatief onderzoek.
Hoofdonderwerpen

Subonderwerpen

Cluster (onderwerp)

Vragen per cluster

Vorming

vorming algemeen
vorming KMA
nagelaten in de vorming
op de KMA

Vorming

- Wat verstaat u zelf onder vorming?
- Wat heeft volgens u het meeste
bijgedragenaan uw vorming op de
KMA?
- Aan welke aspecten had men volgens
u meer aandacht mogen besteden?
(welke heeft men nagelaten?)

Cadettencorps
(CC)

lidmaatschap
functies
sociale omgang
ontgroening
feuten
Assaut en andere activiteiten
positief/ negatief mbt
het CC.

- specifieke zaken CC
(assaut, co-com,
feuten, verenigingen)

- Bent u lid geweest van het Cadettencorps (CC)?
- Heeft u een functie bekleed in het
CC?
- Wat vond u van het Assaut en andere
activiteiten?
- Hoe heeft u de ontgroening ervaren?
- Hoe heeft u het zelf ervaren om te
mogen feuten?
- Welke zaken sprake u aan en welke
niet van het CC?
- Kunt u zich nog de eerste dag op de
KMA herinneren?

- reactie ouders en
omgeving

- Wat vonden uw ouders van de KMA
opleiding?
- Hoe reageerde uw ouders toen u voor
het eerst thuis
kwam van verlof?
- Hoe reageerde uw omgeving toen u
uw opleiding had afgesloten?

(Elitair)
beeld

zelf- beleving (eerste dag, 3
maanden, algemeen)
reactie omgeving
verdienste/ trots
zelfbeeld samenleving
doorsnee-cadet
officierschap
identiteit (zelfbeeld)

- zelfbeeld en maatschappij

- doorsnee-cadet

- Wat verstaat u zelf onder officierschap?
- Bent u er trots op dat u officier bent?
- Kunt u een beschrijving geven hoe
volgens u een officier in de samenleving staat?
- Behoort een officier tot de ‘crème-dela crème’ van de samenleving?

- Wat verstaat u zelf onder een doorsnee-cadet?
- In hoeverre komt dit beeld overeen
met uw eigen beleving als cadet?
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Hoofdonderwerpen

Subonderwerpen

Cluster (onderwerp)

Vragen per cluster

- invloed maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen.

- Welke internationale/ nationale
ontwikkelingen of
gebeurtenissen zijn volgens u van
invloed geweest op uw vorming op de
KMA?

Na afloop van de interviews werden de geïnterviewden verzocht een persoonlijke vragenlijst in te vullen (zie bijlage 2B). Deze vragenlijst had als doel enkele demografische gegevens te achterhalen, zoals geboortedatum, beroep en hoogst genoten opleiding van de
ouders, eigen vooropleiding en religie, zodat deze in de analyse van de gegevens meegenomen konden worden.

3.4.3

RESPONDENTEN

De geïnterviewden zijn opgedeeld in cohorten. De keuze voor deze cohorten is bepaald
aan de hand van de volgende criteria:
(1) maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen;
(2) ontwikkelingen op de KMA;
(3) de deelname van het Nederlandse leger aan uitzendingen en operaties in VNof NAVO-verband, in jargon de ‘ernstinzet’.

De hierboven vermelde criteria zijn gebaseerd op bevindingen uit literatuur- en archiefstudie, hierbij is ondermeer de generatie-indeling van Becker als uitgangspunt genomen
(zie ook hoofdstuk 4). De criteria overlapten of versterkten elkaar bij het bepalen van een
cohort. De volgende cohorten zijn samengesteld:
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TABEL 3.3 OVERZICHT VAN TIJDSPERIODEN VAN DE COHORTEN EN DE GEHANTEERDE CRITERIA
Cohort

Periode

Criteria

I

1948-1950

1 en 2

II

1954-1956

2

III

1968-1970

1

IV

1978-1980

1, 2, 3

V

1996-1999

2 en 3

De keuze voor de tijdsperiode van het eerste cohort (1948-1950) is gebaseerd op de heroprichting na de Tweede Wereldoorlog en de officiële opening die in 1949 plaatsvond.
Aangezien de eerste cadetten al in 1948 op de KMA aanwezig waren, is dit jaar als beginpunt genomen. Voor het tweede cohort is gekozen voor de periode 1954-1956, omdat er
in deze periode op de KMA verscheidene inhoudelijke discussies werden gevoerd over
fundamentele aspecten van het instituut. Moest de opleiding zich meer richten op de
wetenschap en cultuur of moest het militaire aspect verder uitdiepen? In de tijdsperiode
van het derde cohort (1968-1970) vielen de naweeën van de ‘roerige jaren zestig’, en de
reactie van de KMA hierop. Eind jaren zeventig, tevens de periode van het vierde cohort
(1978-1980), werden de eerste vrouwelijke cadetten toegelaten op de KMA. Wat was de
reactie van de mannelijke cadetten hierop? Wat vonden deze vrouwen er zelf van? De
keuze voor de tijdsperiode van het vijfde cohort (1996-1999) is gebaseerd op de ervaringen die de krijgsmacht opdeed bij uitzendingen (zoals naar Bosnië), veranderingen in de
arbeidsverhoudingen, opschorting van de dienstplicht en centralisering van de opleidingen. De opschorting van de dienstplicht leidde onder meer tot de komst van de ‘kortmodel’ aan de KMA. Voordien werden zij elders getraind. De opschorting van de dienstplicht en de veranderende arbeidsverhoudingen leidden tot verschuivingen in het Cadettencorps, en hadden allerlei gevolgen, zoals het niet meer gezamenlijk nuttigen van de
maaltijden in de Grote Zaal op het Kasteel. Ook werd als gevolg van de veranderingen de
fundamentele vraag gesteld of ‘kort-model’ cadetten lid mochten worden van het Cadettencorps.
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De respondenten zijn door middel van de sneeuwbal- of netwerkmethode (snowball sampling) (’t Hart, 2006) geselecteerd. Na de afname van een interview verwezen de respondenten vaak naar anderen die zich in hetzelfde cohort bevonden. De respondenten waren
afkomstig uit vier netwerken. Het eerste netwerk was de pa-zeun/ma-deuchter (door het
instituut bewust gecreëerde families), het tweede netwerk was het wapen/dienstvak, het
derde het internaat (zoals de slaapzalen) en het vierde netwerk was het Kronen14

netwerk. De respondenten voldeden aan de volgende criteria: zij hadden tijdens de aangegeven periode de opleiding aan de NLDA aangevangen of afgerond en zij hadden deelgenomen aan het ‘lang-model’ traject.
Er is naar gestreefd om de cohorten zo evenwichtig mogelijk samen te stellen. Zo is er
bewust gezocht naar respondenten die de opleiding hadden afgemaakt, naar respondenten die halverwege de opleiding afhaakten, en naar respondenten die op latere leeftijd de
organisatie hadden verlaten. De respondenten die de organisatie vroegtijdig hadden verlaten bleken, tijdens het interview meer beschouwend, kritischer en opener over de organisatie dan de respondenten die nog werkzaam waren bij Defensie..Vanaf het derde cohort
(1968-1970) is het inderdaad mogelijk gebleken respondenten te achterhalen die halverwege de opleiding waren afgehaakt. Onder de respondenten uit het vierde cohort bevonden zich ook twee van de drie eerste vrouwen die vanaf 1978 hadden deelgenomen aan
de opleiding. Tabel 3.4 geeft een overzicht van de verdeling van de respondenten over de
cohorten.

3.4.4

UITVOERING

De interviews zijn afgenomen in 2005. Voor aanvang van het interview werd de geïnterviewde telefonisch benaderd. In dit telefoongesprek werd de informant uitgenodigd deel
te nemen aan het onderzoek. Vrijwel alle respondenten zijn thuis geïnterviewd. Bij een
enkeling vond het interview op de NLDA plaats. Aan de respondenten werd zowel tijdens
het telefoongesprek als bij aanvang van het interview duidelijk gemaakt dat de resultaten

14

Elk jaar in de opleiding aan de NLDA heeft twee kronen namelijk een gouden en een zilveren. Ook
kroonfuncties voor ‘kort-model’ door ‘lang-model’ cadetten. Wie een kroon wordt, wordt bepaald door de
militaire leiding. Na de opleiding heeft de kroon, als ‘jaaroudste’ de taak regelmatig een reünie te
organiseren.
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anoniem zouden worden verwerkt. De interviews zijn opgenomen en tijdens het gesprek
zijn aantekeningen gemaakt. Na afloop werd de geïnterviewde verzocht enkele persoonlijke gegevens te noteren. De interviews werden na afname letterlijk getranscribeerd.
Voorafgaand aan de interviews is een pretest uitgevoerd bij twee respondenten. Hierbij
werd zowel gelet op praktische zaken (zoals tijdsduur en uitvoerbaarheid), als ook op
inhoudelijke zaken, zoals de opbouw van de vragenlijst, het jargon dat gangbaar was in de
organisatie en de duidelijkheid van de vragen. Uit de pretest kwam naar voren dat kennis
van het militaire jargon, zoals afkortingen, belangrijk was. Uiteindelijk zijn er 32 interviews
afgenomen, waarvan er twee om (geluid)technische redenen achteraf niet getranscribeerd konden worden (in het eerste en tweede cohort). De gegevens van deze interviews
konden op basis van de aantekeningen, die tijdens de gesprekken gemaakt waren, wel
meegenomen worden in de kwalitatieve analyse. Tabel 3.4 geeft een overzicht van de
verdeling van de respondenten over de cohorten. De twee interviews uit de pretest zijn
niet opgenomen in onderstaande tabel.

TABEL 3.4 OVERZICHT VAN COHORTEN EN HUN SAMENSTELLING (AANTAL
PERSONEN, SEKSE EN AFRONDING OPLEIDING)
Cohorten

Man

Vrouw

Opleiding15

Werkzaam bij
Defensie16

Totaal

I (1948-1950)

7

--

6

4

7

II (1954-1956)

7

--

6

4

7

III (1968-1970)

5

--

3

3

5

IV(1978-1980)

4

3

6

6

7

V (1996-1999)

4

2

5

5

6

Totaal

27

5

26

22

32

15
16

In deze tabel staat het aantal respondenten weergegeven dat de opleiding heeft afgerond.
In deze tabel zijn de aantallen weergegeven van de respondenten die ten tijden van het onderzoek nog
werkzaam waren binnen Defensie. Voor de cohorten 1, 2 en 3 geldt dat de aantallen weergegeven zijn van de
respondenten die tot aan hun pensioen werkzaam zijn geweest binnen Defensie.
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3.4.5

ANALYSE

Conform de richtlijnen van Huberman en Miles (1994) vond de verwerking en analyse van
de interviews plaats in vier fases. In de eerste fase zijn de teksten volledig getranscribeerd.
In de tweede fase is de niet relevante informatie geschrapt. In de derde fase zijn de protocollen door middel van coderen geanalyseerd. Overeenkomstig de aanpak van Hubermans
en Miles (1994) zijn drie soorten van codes onderscheiden namelijk beschrijvende codes,
thematische codes en patrooncodes. Tijdens het coderen zijn op de eerste plaats beschrijvende codes toegekend. Dit type code diende als verkenning van de data. Op de tweede
plaats zijn de thematisch codes toegekend. Deze verwezen naar centrale begrippen die ten
grondslag liggen aan de beschrijvende codes. Als laatste zijn de patrooncodes toegekend;
door selectief coderen werden patronen en samenhang tussen de centrale begrippen
aangegeven, conform de aanpak van Westers en Peters (2004). De hieruit voortkomende
fragmenten zijn in de vierde fase verwerkt in één of meerdere matrices.
Door de matrices per cohort te ordenen naar hoofdonderwerp is cohortsgewijze vergelijking mogelijk gemaakt. Bovendien is daardoor de toegankelijkheid van de data vergroot.
De vergelijking tussen de verschillende cohorten per hoofdonderwerp (vorming (socialisatie), Cadettencorps en zelfbeeld) heeft geresulteerd in een totaaloverzicht. De matrices
hebben het mogelijk gemaakt verschillen en overeenkomsten te constateren binnen de
cohorten en tussen de cohorten. De matrices zijn verwerkt tot overzichten per cohort,
waarbij elk cohort is onderverdeeld in drie aparte overzichten. Het eerste overzicht had
betrekking op de vorming, het tweede op het Cadettencorps en het derde op het zelfbeeld.

Deze overzichten zijn verder onderverdeeld in onderwerpen die kenmerkend waren voor
het onderzoek, zoals ontgroeningstijd en militaire vorming (zie hiervoor hoofdstuk vijf). De
drie geselecteerde hoofdonderwerpen kwamen niet geheel overeen met het model. Het
Cadettencorps viel overeenkomstig het model in hoofdstuk twee onder vorming en het
zelfbeeld maakte deel uit van de identiteit. Naarmate het onderzoek vorderde bleek het
Cadettencorps een dusdanige belangrijke rol in de vorming te spelen dat het gerechtvaardigd was het Cadettencorps als een apart onderwerp te behandelen. Verwante (sub-)
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onderwerpen zoals socialisatie, habitus, individuele en collectieve deugden kwamen in het
hierboven beschreven proces van coderen aan bod, maar kwamen minder duidelijk naar
voren dan de drie eerder vermelde thema’s.

Na de analyse van de overeenkomsten en de verschillen tussen de geïnterviewden per
cohort is opnieuw een archiefstudie en literatuurstudie uitgevoerd waarbij cadettenalmanakken en het cadettenblad S-5 zijn bestudeerd. De resultaten uit deze archief- en literatuurstudie zijn enerzijds gebruikt om de uitkomsten van de interviews te verifiëren en
valideren. Anderzijds heeft de archiefstudie inzicht geboden in de ontwikkeling van het
beleid van het Cadettencorps, maar ook inzicht in specifieke ontwikkelingen, zoals discussies over de inhoud van de cadettenbelofte (die indirect aan maatschappelijke veranderingen onder hevig is geweest) en over deugden als eerlijkheid en loyaliteit.
Een kanttekening die gemaakt moet worden bij het cadettenarchief, is dat dit grotendeels
bestaat uit officiële stukken van het Cadettencorps, zoals notulen van Senaatsvergaderingen en Corpsvergaderingen, reprimandes van de tuchtcommissie, enzovoort. Deze officiële stukken zijn slechts gedeeltelijk representatief voor het gedachtegoed van het Cadettencorps. Door de cadettenalmanakken en het blad S-5 (vanaf 1957) is getracht dit beeld
te complementeren. De nadruk lag hierbij vooral op S-5. Dit blad is aanvankelijk opgericht
als een soort krant, waar cadetten door ingezonden artikelen en tekeningen (waaronder
spotprenten) hun mening en gevoelens over uiteenlopende zaken konden uiten.
Het S-5 blad heeft in het verleden al vaker als bron gediend voor historisch onderzoek. In
de publicatie Studeren in uniform (2003) van Groen en Klinkert wordt verwezen naar de
uitslag van enquête over spieken en de felle aanklacht van een van de beklaagden; in
hoofdstuk vijf zal op dit onderwerp nader worden ingegaan. In dit onderzoek wordt S-5
bestudeerd vanuit het perspectief van vorming, socialisatie en zelfbeeld. Er is getracht om
aan de hand van citaten, anekdotes en beschrijvingen, uitingen en ontwikkelingen van het
vermaatschappelijkings- en informaliseringsproces binnen de KMA in kaart te brengen.
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Tot slot zijn de resultaten van de analyses per cohort vergeleken met de qua periodes
overeenkomstige civiele generaties. Hierbij is ingegaan op de mate waarin de militaire en
civiele cohorten van elkaar verschillen of overeenkomsten vertonen
De resultaten van het kwalitatieve onderzoek hebben het uitgangspunt gevormd voor de
opzet van het kwantitatieve onderzoek. Het linken van kwalitatief onderzoek aan het
kwantitatieve onderzoek is volgens Baker (1999) ‘zeer wenselijk’. Resultaten en constateringen uit beide onderzoeksvormen kunnen elkaar onderbouwen of versterken (Baker,
1999 en Miles en Hubermans, 1994).

3.5

KWANTITATIEF ONDERZOEK
3.5.1

VRAGENLIJST

Ten behoeve van het kwantitatieve onderzoek zijn onder nog studerende aspirantofficieren van zowel de KMA als het KIM de volgende vragen geformuleerd:
•

Beschikken aspirant-officieren in de periode 2007-2008 over een elitair individueel of collectief zelfbeeld?

•

Wat zijn de antecedenten van deze aspirant-officieren, hoe zijn zij gevormd
(gesocialiseerd), en welke individuele en collectieve deugden karakteriseren
deze groep jonge mensen?

•

Welke antecedenten van de aspirant-officieren beïnvloeden de vorming (socialisatie)?

•

Zijn de antecedenten en de vorming (socialisatie) van invloed op de individuele en collectieve deugden?

•

Zijn de antecedenten, vorming (socialisatie) en individuele en collectieve
deugden van invloed op het individuele of collectieve zelfbeeld?
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Op basis van de resultaten uit onderzoeksfase 1 en 2 is een vragenlijst ontwikkeld. Deze
vragenlijst bevatte vragen die verdeeld kunnen worden over de volgende thema’s: antecedenten, socialisatie, deugden en zelfbeeld. Tabel 3.5 geeft een overzicht van de thema’s
en de hieraan gerelateerde variabelen die als uitgangspunt gediend hebben bij het ontwikkelen van de vragenlijst.
De in hier onderstaande tabel vermelde items zijn geoperationaliseerd in 100 vragen en
stellingen. Bij de stellingen is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van vijf-punts-schalen (Likert).
De scores liepen hierbij uiteen van helemaal mee oneens (1) tot helemaal mee eens (5),
en van heel erg onbelangrijk (1) tot heel erg belangrijk (5). Bij enkele vragen is van de vijfpunts-schaal afgeweken. Daarnaast bevatte de vragenlijst enkele gesloten meerkeuze
vragen.
Voorafgaand aan de afname is de vragenlijst gepretest bij een groep studenten (civiele
universiteiten (N=8) en aspirant-officieren ‘kort–‘ en ‘lang-model’ (N=7)). Deze groep was
typerend voor de populatie omdat de ‘kort-‘ en ‘lang-model’ aspirant-officieren bekend
waren met het jargon van de doelgroep. Op basis van de pretest zijn enkele taalkundige
aanpassingen doorgevoerd. Ook is op basis van de resultaten van de pretest besloten om
een mondelinge instructie toe te voegen en een tijdslimiet te hanteren. Hiervoor is gekozen om er voor te zorgen dat de respondenten bij het beoordelen van de stelling hun
eerste ingeving invulden in plaats van eerst uitgebreid na te denken over een (beredeneerd) antwoord; op deze wijze werd getracht sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen.
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TABEL 3.5 OVERZICHT THEMA’S EN VARIABELEN DIE ALS UITGANGSPUNT
HEBBEN GEDIEND VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE VRAGENLIJST.
Hoofdthema

Variabelen

Item

Antecedenten

- geslacht
- krijgsmachtonderdeel
- wapen- en dienstvak
- studierichting
- opleiding
- opleiding vader
- vader beroepsmilitair
- religie
- religie vader

- geslacht
- lid krijgsmacht onderdeel
- lid wapen- of dienstvak
- studierichting
- opleidingsjaar
- (hoogst genoten) opleiding vader
- beroepsmilitair
- geloofsovertuiging
- geloofsovertuiging vader

Socialisatieproces

- socialisatieproces
- moeite met correcties
- trots wapen- of dienstak
- Cadettencorps (CC)
- belang wetenschap
- voorbeeldfunctie

- ontgroening
- sociale controle
- eigen jargon
- saamhorigheid
- acceptatie
- gedrag
- trots op wapen- of dienstvak
- schaamte
- groep vs privé
- lidmaatschap Corps
- militaire vorming vs
wetenschappelijke vorming
- studieresultaten
- non-verbaal gedrag en voorbeeldfunctie

Deugden

- collectief
- individueel

- loyaliteit
- moed
- eer
- opofferingsgezindheid
- vaderlandsliefde
- eerlijkheid
- verantwoordelijkheid
- gehoorzaamheid
- discipline
- doorzettingsvermogen

Zelfbeeld

- individueel
- collectief

- uiterlijk voorkomen
- karakter
- intelligentie
- sympathiek
- trots
- ‘langmodeller vs kortmodeller’
- ‘crème-de-la-crème’ van de
samenleving
- voorbeeldfunctie samenleving
- ideale officier
- bijdrage aan de samenleving
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3.5.2

UITVOERING

De vragenlijst werd in december 2006, december 2007 en in januari 2008 ingevuld door in
totaal 357 aspirant-officieren van het ‘lang-model’, waaronder 37 adelborsten en 320
cadetten. Bij zowel de mondelinge als schriftelijke instructie voorafgaand aan de afname
17

van de vragenlijst is expliciet vermeld dat de enquête anoniem verwerkt zou worden en
dat respondenten ongeveer 25 minuten de tijd hadden om de vragenlijst in te vullen. De
schriftelijke vragenlijsten werden tijdens klassikale lesuren onder alle aanwezige studenten uitgezet.

17

Een korte samenvatting van de mondelinge instructie was opgenomen in de vragenlijst.
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4

TIJDSGEEST EN GESCHIEDENIS VAN DE
‘COHORT’-PERIODEN

In dit hoofdstuk wordt een beknopt historisch overzicht van de geschiedenis van Nederland na de Tweede Wereldoorlog gegeven. Het doel van het schetsen van deze historische
context is om na te gaan in hoeverre een aspirant-officier qua opvatting over elite en gezag verschilt van of overeenkomt met zijn leeftijdsgenoten. Zijn de geconstateerde verschillen of het ontbreken daarvan typerend voor aspirant-officieren als jongeren van hun
tijd? De houding van aspirant-officieren en de verschillen met hun generatiegenoten – de
resultaten van het kwalitatieve onderzoek – zullen in hoofdstuk 5 aan bod komen en nader worden toegelicht. Hoofdstuk 4 is bedoeld om de resultaten in hoofdstuk 5 reliëf te
geven.

4.1

INLEIDING

Een compleet historisch overzicht van de geschiedenis van Nederland na de Tweede Wereldoorlog is onmogelijk als men alle ontwikkelingen en gebeurtenissen tot zijn recht wil
laten komen. Om deze reden is er in dit onderzoek voor gekozen een historische context
te schetsen waarin de verhouding tussen jongeren enerzijds en elite en gezag anderzijds
centraal staat omdat elite en elitevorming de uitgangspunten van dit onderzoek vormen.
Naast dit thema zullen allerlei ontwikkelingen, zoals de gevolgen van de opkomst van de
welvaartstaat, de verhoudingen tussen jongeren onderling, en politieke ontwikkelingen
zoals ontzuiling, de revue passeren, in relatie tot jongeren en Defensie met name tot de
dienstplicht. Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot aan het opschorten van de opkomstplicht
was de dienstplicht voor vele jongeren hun enige en langdurige ervaring met de krijgsmacht. Deze dienstplicht leidde tot een interactie tussen samenleving en krijgsmacht.
Deze interactie wordt hieronder verder toegelicht. In dit onderzoek worden onder het
begrip ‘jongeren’ verstaan: generatiegenoten van cadetten en adelborsten in de leeftijd
tussen de 15 en 25 jaar.
De in dit onderzoek beschreven historisch context is opgebouwd uit historische ontwikkelingen en gebeurtenissen in de ‘cohort’-perioden. Ze tracht de Zeitgeist van de generatie
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tijdens de formatieve periode (15 tot 25 levensjaar) waar cadetten en adelborsten toe
behoren weer te geven. Van den Broek (2001) volgde in zijn beschrijving van het begrip
formatieve periode de visie van Mannheim: ‘de levensfase waarin vroege impressies tot
een natuurlijk wereldbeeld samenvloeien rond de leeftijd [aantal jaren vanaf de zeventiende levensjaar] waarop iemands intellectuele en spirituele capaciteiten zich manifesteren’
(Van den Broek, 2001: 332). Van den Broek voegde hier aan toe dat een adolescent ‘gevoeliger [zou] zijn voor de tijdgeest dan een volwassene, die immers blijvend beïnvloed is
door eerdere formatieve ervaringen’ (Van den Broek, 2001: 332). In dit onderzoek wordt
de omschrijving van Van den Broek als uitgangspunt genomen, omdat een ‘lang-model’
aspirant-officier zich tijdens de opleiding in de adolescentieperiode bevindt.
Om tot een goede indeling van generaties en cohorten te komen is gebruik gemaakt van
theorieën en generatietypologieën uit de sociologie. In onderhavig onderzoek worden de
theorieën en typologieën van de socioloog Becker (1992) als uitgangspunt genomen, aangevuld met bevindingen uit ‘Generaties in organisaties’ van Bontekoning (2007). Ondanks
de kritische kanttekening van Van den Broek (2001, zie paragraaf 4.2), zijn de genoemde
uitgangspunten goed bruikbaar omdat deze helder geformuleerd en duidelijk afgebakend
zijn (Diepstraten, Ester en Vinken, 1998).

4.2

DE GENERATIETYPOLOGIEËN VAN BECKER

Mannheim wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne generatietheorieën
(Bontekoning, 2007). Bontekoning vatte in zijn onderzoek ‘Generaties in organisaties’
(2007) de visie van Mannheim op een generatie als volgt samen: ‘Een generatie is geen
concrete groep, zoals een familie of een samenwerkingsverband, waarvan de onderlinge
verbondenheid is gefundeerd op verwantschap of bewuste en vrije wil’ (Bontekoning,
2007: 61). Hij voegde daaraan toe dat een generatie volgens de visie van Mannheim
voortkomt uit: ‘het biologische ritme van het menselijke bestaan, op de feiten van levensduur en leeftijd. Door het geboren zijn in dezelfde tijd ontstaat een verwantschap door de
gedeelde beleving van de historische stroom van maatschappelijke gebeurtenissen. Daarnaast is er de door de leeftijd bepaalde fysieke, mentale en psychische staat van zijn, die
wordt gedeeld. En de samenhang en kwalitatieve eigen aard van een generatie ontstaat
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door een neiging tot een bepaalde onderlinge verhouding, gevoelsbeleving en denkwijze
die door de laag zelf wordt voortgebracht.’ (Bontekoning, 2007: 61).
De Nederlandse socioloog Becker (2007) heeft het gedachtegoed van Mannheim als uitgangspunt genomen bij het maken van een generatie-indeling in Nederland (Diepstraten,
Ester en Vinken, 1998; Bontekoning, 2007.) Becker heeft het begrip generatie als volgt
gedefinieerd: ‘een clustering van cohorten die gekenmerkt wordt door een specifieke historische ligging en door gemeenschappelijke kenmerken op individueel niveau (levenslopen,
waardenoriëntatie en gedragspatronen) en op systeemniveau (omvang en samenstelling,
generationele cultuur en generationele ervaring)’ (Bontekoning, 2007: 71). Het begrip
cohort neemt een belangrijke plaats in in de definitie van Becker. Bontekoning heeft een
cohort beschreven als: ‘een groep mensen die het sociale systeem betreedt op een gegeven moment’ (Bontekoning, 2007: 71). De leden van een groep die een cohort vormen
kunnen hetzelfde geboortejaar hebben of het jaar van binnenkomst in een sociaal systeem (Bontekoning, 2007). Het begrip cohort is in de theorieën van Becker en Bontekoning theoretisch van aard. Een cohort omvat in veel sociologische onderzoeken vijf jaren.
Een cluster van drie cohorten vormt een generatie. De clustering van geboortejaargangen
tot generaties wordt mede bepaald door ingrijpende historische gebeurtenissen, zoals
oorlogen en economische crises die een heel land of werelddeel raken (Becker, 1992;
Bontekoning, 2007).
Becker heeft vijf generaties in de twintigste eeuw in Nederland onderscheiden, te weten
de vooroorlogse, de stille, de protest-, de verloren en de pragmatische generatie. Deze
generaties hebben als gemeenschappelijke factor dat ze uitgaan van de formatieve periode. De formatieve periode, de adolescentie, is, zoals elders beschreven, typerend voor een
generatie. Op basis van de theorie van Becker hebben Diepstraten, Ester en Vinken (1998)
de typische kenmerken voor de genoemde vijf generaties beschreven.
De vooroorlogse generatie (geboren tussen 1910-1930) heeft de economische crises en de Tweede Wereldoorlog
meegemaakt. Deze ervaringen hebben ervoor gezorgd dat deze generatie gericht is op het veiligstellen van financiële zekerheid en een afkeer heeft van politiek extremisme. Belangrijke waarden zijn soberheid, zuinigheid en
trouw aan orde en gezag.
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De stille generatie (geboren tussen 1930-1940) groeide op ten tijde van de wederopbouw en heeft, in vergelijking
met de vooroorlogse generatie, grotere onderwijskansen gehad. De belangrijkste waarden komen overeen met
die van de vooroorlogse generatie.
De protestgeneratie (geboren tussen 1940-1955) leefde in de periode van snel stijgende welvaart. Het waardepatroon kwam voort uit de secularisering en ontzuiling. Deze generatie nam als gevolg van de modernisering van de
economie massaal deel aan het onderwijs. Deelname hieraan leidde tot een verder uitstel van het nemen van de
volwassen verantwoordelijkheden (gezin en werk), waardoor men over meer vrijheid en tijd beschikte. De waarden die van belang zijn voor deze generatie, zijn: zelfontplooiing, democratisering, gelijkheid van macht en inkomen, individuele vrijheid en politiek engagement.
De verloren generatie18 (geboren tussen 1955-1970) maakte de economische crisis in de jaren zeventig mee en de
massale werkloosheid (met name onder de schoolverlaters), die hiermee gepaard ging. Deze generatie heeft
dezelfde waardenoriëntatie als de protestgeneratie, maar heeft hier minder hoge verwachtingen van en is realistischer ten opzichte van deze waarden. Dit uitte zich in een nuchtere kijk op de samenleving en in een ‘nononsense mentaliteit’.
De pragmatische generatie (geboren na 1970) maakte de periode van economisch herstel en groei mee. Door de
kleinere omvang van deze generatie zitten de leden van deze generatie elkaar relatief minder ‘in de weg’ in de
strijd om goede banen en inkomens. De waarden die hen typeren, zijn voor zover deze al uitgekristalliseerd zijn,
zijn: zakelijk, hard werken en individualisme.

Overeenkomstig de eerder genoemde generatietyperingen (die ieder een tijdsperiode van
10 à 15 jaar beslaan), zou de pragmatische generatie ongeveer moeten eindigen rond
1984. Dit komt overeen met de omschrijving van de hierop volgende generatie. Deze generatie begint eind jaren zeventig en wordt generatie Y (1978-1994) genoemd, die vervolgens opgevolgd werd door de generatie Einstein (1995-heden). Generatie Y kenmerkte
zich door technologische vooruitgang en economische welvaart. De generatie Einstein
kenmerkt zich als minder individualistisch en meer collectivistisch. Deze generatie is vernoemd naar het ‘creatieve en multidisciplinaire genie’ Einstein (Boschma en Groen, 2006).
Over beide generaties zijn er in kranten en tijdschriften allerlei artikelen gepubliceerd,
waarin allerhande kenmerken over deze generaties worden beschreven. Een eenduidige
en heldere omschrijving van beide generaties (Y en Einstein) is nog niet voorhanden om-

18

Deze generatie wordt ook wel de generatie X genoemd.
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dat de kenmerken van beide generaties zich in de aankomende decennia nog moeten
uitkristalliseren.
Bij de generatietypologieën van Becker (1992) en de beschrijvingen hiervan door Diepstraten, Ester en Vinken (1998) kunnen enkele kanttekeningen geplaatst worden. In het artikel
‘De verraderlijke charme van het begrip generatie’ stipte Van den Broek (2001) verschillende methodologische punten van kritiek aan. Van den Broek onderzocht de generatieindeling van Becker op basis van een dertigtal mogelijke intergenerationele verschillen op
het terrein van politieke en maatschappelijke oriëntaties zoals verzuiling, postmaterialisme, gezinswaarden enzovoort. Van den Broek constateerde dat er op politieke en maatschappelijke oriëntaties verschillen bestonden tussen de vijfjaarscohorten. Deze verschillen vormden volgens Van den Broek geen patronen die overeenkomen met de grenzen
tussen de generaties zoals die door Becker gehanteerd worden. Ook zijn er volgens hem
geen patronen aan te tonen waarin vijfjaarscohorten zich clusteren tot generaties (een
cluster van drie opeenvolgende vijfjaarscohorten). Bovendien is hij tot de conclusie gekomen dat waardenoriëntaties geleidelijk verschuiven in de tijd. Daarnaast concludeerde
Van den Broek dat de effecten van geboortecohort, periode en leeftijd, die respectievelijk
verwijzen naar jeugdervaringen, maatschappelijke omstandigheden en het doorlopen van
de volgende levensfase, in empirisch opzicht moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn
(Van den Broek, 2001). Ook voor de in onderhavig onderzoek gehanteerde indeling van de
cohorten (p.52) geldt dat de tijdsperiode niet altijd volledig aansluit bij de generatieindeling van Becker. De generatie-indeling van Becker heeft echter wel gediend als richtlijn bij de keuze voor de tijdsperiode van de cohorten.
Ook had Van den Broek kritiek op het aspect ‘plaats en tijd’. De door Becker geconstateerde generatietyperingen zijn volgens Van den Broek niet toepasbaar op landen als
Duitsland en de Verenigde Staten (Van den Broek, 2001). De kritiekpunten van Van den
Broek zijn voor dit onderzoek belangrijk, maar ook weer niet zo relevant. De verschillen in
opvattingen over onderzoeksmethoden en generaties vallen buiten dit onderzoek. Dit
onderzoek richt zich uitsluitend op militaire academies in Nederland, waardoor het aspect
‘plaats’ niet van toepassing is. Wat betreft het aspect ‘tijd’ constateerde Van den Broek
dat de overgangen tussen de generaties niet schoksgewijs gaan, maar geleidelijk verlopen.
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In de slotbeschouwing van dit hoofdstuk wordt zowel vanuit historisch perspectief, aan de
hand van de theorie van de historicus Braudel (1949), als vanuit sociologisch perspectief,
aan de hand van theorieën van Wouters (1992) en De Swaan (1979), ingegaan op deze
veranderingen en op de geleidelijkheid hiervan.
Ondanks de kanttekeningen van Van den Broek (2001) wordt de theorie van Becker over
generatietypologieën in veel onderzoeken toegepast. De generatietypologieën van Becker
zijn ook bruikbaar in dit onderzoek. Ze zijn nuttig omdat ze een beschrijving geven van de
formatieve periode waaruit de cadetten voortkomen. Zo vallen de formatieve perioden
van de cohorten één en twee in deze studie respectievelijk in de vooroorlogse generatie
en de stille generatie, de formatieve periode van cohort drie in de protestgeneratie, van
cohort vier in de verloren generatie en van het laatste cohort in de pragmatische generatie.

4.3

SCHOUDERS ERONDER VOOR EEN NIEUW BEGIN… DE FORMATIEVE
PERIODE VAN DE VOOROORLOGSE GENERATIE (1920-1930):
DE JAREN VEERTIG EN BEGIN VIJFTIG

De eerste jaren na de oorlog kenmerkten zich door een forse modernisering van de economie, met een nadruk op industrialisatie, export en internationale samenwerking. De
verzuiling zette zich voort ondanks pogingen van de PvdA en de Nederlandse Volksbeweging (NVB) deze te doorbreken. De keuze voor internationale samenwerking uitte zich in
deelname aan multilaterale samenwerkingsverbanden, zoals de Verenigde Naties (VN), de
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal (EGKS) (Kennedy, 1995; Bosmans, 1988; Messing, 1988). Redenen voor de keuze van
internationale samenwerking kwamen onder andere voort uit de internationale en nationale opkomst van het communisme. Internationaal leek het oprukkend communisme in
Oost Europa moeilijk te stuiten. Het groeiend communisme leidde in een korte tijd tot een
tweedeling van Europa, en na 1947 nam door de Koude Oorlog de spanning in Europa toe.
Op nationaal niveau was de communistische partij populair. Deze populariteit kwam voort
uit haar rol in het verzet tijdens de oorlog en vertaalde zich in tien zetels voor de Tweede
Kamer bij de eerste verkiezingen na de Tweede Wereldoorlog (Bosmans, 1988).
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De Nederlandse samenleving raakte rond de eeuwwisseling meer en meer verdeeld langs
ideologisch gescheiden zuilen (Dijkstra, 1998: 258). Er waren vier zuilen in Nederland: de
protestantse, Rooms-Katholieke, socialistische en liberale zuil (neutraal). De verzuiling
uitte zich op allerlei maatschappelijke terreinen, zoals in dagbladen, politieke partijen,
scholen en universiteiten. Dat na de oorlog niet iedereen weer terug wilde naar een verzuilde samenleving, bleek uit de Nederlandse Volksbeweging. Deze beweging streefde
naar het doorbreken van de verzuilde samenleving (de doorbraakgedachte). Ook de universiteiten hadden kritiek op de verzuiling. Deze kritiek maakte deel uit van groter geheel,
namelijk het debat over de vorming van studenten (Dorsman, 2005: 55).
De verzuiling werd ook als oplossing beschouwd voor het opkomend ‘jeugdprobleem’.
Door de oorlog was de jeugd in de ogen van de toenmalige elite ‘verwilderd’. Toenmalige
opvoedkundigen, zoals onderwijzers en leraren, maakten zich zorgen over de traumatische ervaringen van de jongeren. De elite van de zuilen had de verwachting dat de georganiseerde verzuilde jongerenbewegingen deze jongeren wel op konden vangen (Diepstraten, Ester en Vinken, 1998; Kennedy, 1995). De jongerenbewegingen werden geleid
door volwassenen en hadden hoofdzakelijk als doel de socialisatie van de waarden van de
eigen zuil te bewerkstelligen. Tijdens de jaren vijftig nam in tegenstelling tot de ontwikkeling bij de verzuilde jeugdbewegingen, waarin een afname van het aantal leden werd geconstateerd, de verzuiling van de samenleving in omvang toe. Volgens Righart was er, met
uitzondering van het ‘Nederlands Hervormde kamp, tot 1960, weinig aanleiding tot onrust’
(Righart, 1995: 44, Peet, 1987: 334-335).
De hoop dat het probleem van de ‘verwildering’ van de jeugd, met zachte hand en een
paternalistische houding van de elite een halt zou worden toegeroepen, bleek ijdel. De
‘verwildering’ van de jeugd uitte zich niet alleen in een dalend animo voor de verzuilde
jeugdorganisaties, maar ook in bijvoorbeeld ‘zedenverwildering’. Peet baseerde de omschrijving van de ‘verwildering’ van de jeugd in zijn studie Het uur van de arbeidersjeugd
(1987) op het overheidsrapport De maatschappelijke verwildering der jeugd uit 1952. De
‘verwildering’ van de jeugd werd in dit rapport als volgt beschreven:“De maatschappelijk
verwilderde jeugd miste persoonlijkheid, een eigen levensplan en het vermogen om haar
leven te ordenen in een duidelijke relatie met de omringende mensen en dingen. (..) Zij
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imiteerde, conformeerde zich, liep mee. Zij was slordig, onverschillig en onbeheerst, zij
zocht sensatie en moest een innerlijke leegte opvullen met uiterlijkheden. (...) Zij was geestelijk instabiel, niet in staat tot aangaan van bindingen en werden beheerst door impulsen”
(Peet, 1987: 156-157). De oorzaken die in het rapport aangewezen werden voor deze
verwildering waren een ongeregeld gezinsleven (geen planmatige opvoeding waarin normen, waarden en doelvoorstellingen werden bijgebracht) en een onderwijssysteem dat te
veel gericht was op het verwerven van kennis (waardoor ontwikkelen van verantwoordelijkheid en sociale vaardigheden niet aan bod kwamen).
In alle zuilen werd het gezin als hoeksteen van de samenleving beschouwd. Dit uitte zich in
het motto ‘Gezinsherstel is volksherstel’. Het gezin en de jeugdbewegingen moesten de
‘verwildering tegengaan’. Het tegengaan van de ‘verwildering’ was politiek gezien echter
bijzaak. In het beleid van de overheid was tot de verschijning van het rapport ‘De maatschappelijke verwildering der jeugd’ weinig plaats voor de jeugd. De overheid ondersteunde desondanks de georganiseerde jeugdbewegingen sinds de jaren twintig met subsidies
(Diepstraten, Ester en Vinken, 1998).
Het is twijfelachtig in hoeverre er werkelijk sprake was van (zeden)verwildering. Ten eerste bleek het rapport in 1952 hierover gekleurde, niet door alle betrokken onderzoeksinstituten onderschreven conclusies te bevatten. Ten tweede zijn er ook verschillende historici die aangegeven hebben dat er door de wederopbouw buiten de geijkte paden (gezin,
jeugdbeweging en school) weinig vertier was voor jongeren (Diepstraten, Ester en Vinken
1998; Righart 1995). Dit valt moeilijk te rijmen met een toenemende ‘zedenverwildering’.
Een begrip als ‘zedenverwildering’ is natuurlijk ook zelf een tijd-, plaats- en cultuurgebonden, niet universeel normatief concept. ‘Verwildering’ is niet voor iedereen altijd hetzelfde.
Hoe jongeren direct na de oorlog aankeken tegen het gezag en het gezag tegen de jongeren aankeek is onbekend. Naar deze relaties is weinig onderzoek verricht. Een van de
redenen hiervoor was dat er tijdens de eerste jaren na de oorlog niet veel aandacht was
voor jongeren. De Nederlandse elite werd volledig in beslag genomen door de wederopbouw en door het dekolonisatieproces en gezagsherstel in Nederlands-Indië. Van ieder-

81

een, dus ook van de jongeren, werd verwacht dat ze zich volledig zouden inzetten voor de
wederopbouw. Het proces in Nederlands-Indië had grote invloed op het Nederlandse
leger. Een gevolg van het dekolonisatieproces was dat de wederopbouw van het leger in
Nederland in de knel kwam. Nederland kon zich tijdens de wederopbouw zowel financieel
als qua mankracht niet veroorloven een groot leger in Europa en in Indië op de been te
brengen (Hoffenaar en Schoenmaker, 1994: 26).
19

De regering was genoodzaakt dienstplichtigen naar Nederlands-Indië te sturen. Het aandeel dienstplichtigen was groot. In 1946 waren er van de 60.276 militairen 34.866 dienstplichtig. Dit aandeel groeide fors, want in 1949 waren van 62.212 militairen 44.958 dienstplichtig (Hoffenaar en Schoenmaker, 1994: 465). In totaal zijn er meer dan 120.000 soldaten in de Indische Archipel ingezet. Van de bijna vijfenveertigduizend dienstplichtigen
waren er in de periode 1945-1950 6.000 die weigerden dienst te doen in de Oost. Van
deze 6.000 werden er 2.000 erkend door de Nederlandse overheid (Hoffenaar en
Schoenmaker, 1994). Het gemiddeld aantal erkende dienstweigeraars schommelde per
jaar rond de 400.

20

Deze cijfers geven een indicatie van het feit dat het plichtsbesef bij

jongeren groot moet zijn geweest. Veel van de jongeren die opgeroepen werden voor hun
dienstplicht vervulden ook hun plicht. Hoe jongeren daadwerkelijk tegen het leger aankeken, is moeilijk te achterhalen. Hoffenaar en Schoenmaker schreven in hun studie Met de
blik naar het Oosten (1994) dat de geestdrift zich als oorlogsvrijwilligers aan te melden
eind 1946 verflauwde. Het vrijwillig dienend personeel nam af van 25.410 in 1946 naar
17.254 in 1949 (Hoffenaar en Schoenmaker, 1994). In hoeverre de groep Oorlogsvrijwilligers uit jongeren bestond, is moeilijk te achterhalen. De daling van het aantal vrijwillig
dienende personeelsleden en de toename van het aantal dienstplichtigen maakt het aannemelijk dat jongeren hun diensttijd eerder uit plichtbesef vervulden dan dat zij dat vrijwillig deden.

Dit na het nemen van enkele juridische ‘hobbels’, volgens artikel 192 mocht uitzending overzee alleen
plaatsvinden met toestemming van de dienstplichtigen.
20 Dit is jaarlijks ongeveer één procent.
19
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4.4

SPRUITJESLUCHT EN NOZEMS. DE FORMATIEVE PERIODE VAN DE
‘STILLE’ GENERATIE (1930-1940): DE JAREN VIJFTIG

Halverwege de jaren vijftig leidde de groeiende economie tot stijging van de welvaart. De
stijging van de welvaart had voor jongeren twee gevolgen. Op de eerste plaats kregen ze
meer financiële ruimte en daarnaast kregen ze de beschikking over meer vrije tijd. De
toename in vrije tijd leidde bij bepaalde groepen tot verveling. Dit uitte zich in rondhangen bij de frietkraam, knutselen aan brommers en het luisteren naar rock ‘n roll. In 1955
zou Vrijman deze groep jongeren in het blad Vrij Nederland typeren als nozems: hiermee
doelde hij op tieners uit de arbeidersklasse die verzot waren op rock-‘n-roll en maar één
ideaal hadden: lol trappen. Het woord nozem slaat op het acroniem ‘Nederlands Onderdaan Zonder Enige Moraal’ (Van den Broek, 2001; Kennedy, 1995). De nozems zetten zich
af tegen de gezapigheid van het gezag en de ouders. Op het gebied van mode lieten zij
zich niet leiden door de mode die gedicteerd werd door volwassenen en die gekenmerkt
werd door donkere kleuren. Zij creëerden hun eigen individuele haar- en klederdracht,
waarin ruimte was voor kleur, een zwarte zonnebril, de vetkuif en een slobbertrui (Schouten en Vinken, 1989). Daarnaast werden de jongeren ook beïnvloed door internationale
invloeden op muzikaal gebied, zoals jazz, blues en rock-’n-roll.
De nozem had geen idealisme en stond onverschillig tegenover ideologie en theologie. Dit
leidde er in de tweede helft van de jaren vijftig toe dat bij de verzuilde politieke elite het
besef ontstond dat er sprake was van een jeugdprobleem. Dit besef leidde ertoe dat de
elite langzaamaan een berustende houding aannam tegenover het jeugdprobleem (Kennedy, 1995). Toch konden de meeste tieners en jongvolwassenen niet gerekend worden
tot de nozems. Bovendien zaten veel jongeren nog op de middelbare school of werkten zij.
Beide groepen ontbrak het begin jaren vijftig aan de middelen, zoals geld en vervoer, en
tijd om ergens naar toe te gaan. Dit veranderde in het tweede deel van de jaren vijftig. De
vrije tijd voor jongeren nam tussen 1955 en 1962 met zo’n vier uur per week toe. De mobiliteit nam door opkomst van de brommer snel toe: het aantal verkochte brommers
groeide tussen 1949 en 1959 van 4.000 naar een miljoen (Righart, 1995). Ook bij de jongeren van de midden- en hogere klasse veranderde de cultuur in de loop van de jaren vijftig,
maar minder abrupt dan bij de nozems. Onder de groep middelbare scholieren ontwikkel-
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de zich een tegenhanger van de nozems, de artistiekelingen, die geïnspireerd werden door
het Frans existentialisme. Hierbij zijn namen te noemen van literaire iconen zoals JeanPaul Sartre, Simone Beauvoir, Albert Camus en van muzikanten zoals Juliette Gréco en
Jacques Brel. Ook bij deze groep moet de opmerking geplaatst worden dat de meeste
scholieren hier niet actief in participeerden (Schouten en Vinken, 1998; Diepstraten, Ester
en Vinken, 1992).
De langzame veranderingen onder jongeren (met uitzondering van de nozems) uitten zich
volgens Righart ook in ‘de afbrokkeling van het verzuilde jeugdbestel’ (Righart, 1995). In de
voortzetting van eerdere ontwikkelingen van verzuilde jeugdbewegingen is een scherpe
daling van afnemende lidmaatschap te constateren, vooral in het tweede deel van de
jaren vijftig. Het aantal actieve leden zakte tussen 1955 en 1963 terug van 26 procent van
21

alle jongeren, naar 20 procent van het totaal. Hier tegenover stond de opmars van lidmaatschap van sportverenigingen, een trend die direct na de oorlog al was ingezet. Tussen
1946 en 1963 groeide het aantal jongeren dat lid was van een sportvereniging van 21
procent van alle jongeren naar 42 procent (Righart, 1995).
In de jaren vijftig is veel over jongeren geschreven, maar hoe deze jongeren zelf over gezag dachten en wat ze ervan vonden, is minder bekend (Righart, 1995). Naar alle waarschijnlijkheid accepteerden de meeste jongeren het gezag van de ouders (de huiselijke
regels en de wijze waarop deze werden gehandhaafd) en de elite (in deze context de
overheid). Dat het gezag hoogstwaarschijnlijk in het algemeen geaccepteerd werd, blijkt
uit het feit dat de media (kranten) aandacht besteedden aan incidenten waarin het gezag
van de overheid door jongeren getart werd. Een voorbeeld hiervan is het verbod op het
vertonen van de film ‘Rock around the Clock’. Deze film werd in 1956 in enkele plaatsen
(onder meer Apeldoorn) verboden (Nieuwe Apeldoornse Courant 26, oktober 1956). Het
verbod leidde tot verbale protesten van de jongeren, die door de media werden opgepakt.
Het verbieden van een film of feest gebeurde sporadisch omdat het beleid per gemeente
verschilde.

21

Dit zijn alle jongeren tussen de acht en vijfentwintig jaar.
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Er waren verschillen tussen de Randstad en de rest van Nederland, maar deze verschillen
moeten worden gerelativeerd. Binnen de Randstad had Amsterdam een ‘leidende’ functie
op het gebied van mode, kunst, theater en trends, maar landelijk was deze functie zeer
relatief. Pas in de jaren zestig zou de hoofdstad voor veel jongeren van over de gehele
wereld de functie krijgen van een ‘magnetisch geladen metropool’ (Kennedy, 1995). De
problemen bij het verbieden van een filmvertoning en het dalend aantal lidmaatschapen
bij jeugdorganisaties kwamen niet alleen in de Randstad voor. Ook in Noord-Brabant en
Gelderland namen eind jaren vijftig de verzuilde jeugdorganisaties in ledental af (Peet,
1987). Bovendien namen ook voor de werkende jongeren buiten de Randstad de welvaart,
mobiliteit en vrije tijd toe.
De ontwikkelingen in de Koude Oorlog, zoals de Korea oorlog (1950-1953), de Hongaarse
opstand 1956) en de lancering van de Spoetnik (1957), leidden onder de bevolking tot een
groeiende angst voor het communisme. Deze angst leidde ertoe dat de CPN met slechts
enkele zetels een randverschijnsel werd in de politiek; bij de verkiezingen in 1956 behaalde de partij vier zetels (Bosmans, 1988). De ontwikkelingen in de Koude Oorlog zorgden er
ook voor dat Nederland uitgroeide tot een trouwe NAVO-bondgenoot; zo droeg Nederland een groter deel van het BNP aan Defensie af dan andere NAVO landen, 4,4 procent,
en stond het als eerste de plaatsing van kernwapens op zijn grondgebied toe (Kennedy,
1995).
Ondanks de onder de bevolking toenemende angst voor het communisme en het feit dat
Nederland zich in de jaren vijftig ontwikkelde tot een trouwe bondgenoot van de NAVO,
uitte deze angst zich niet in een hechte relatie tussen volk en krijgsmacht (Kennedy, 1995;
Hoffenaar en Schoenmaker,1994). Hoffenaar en Schoenmaker schreven in hun studie Met
het blik naar het Oosten: ‘de verhouding tussen maatschappij en krijgsmacht (...), liet,
zeker in de ogen van de militaire top, zeer te wensen over’ (Hoffenaar en Schoenmaker,
1994: 201). Het volk zou volgens een studie van de Nationale Raad Welzijn Militairen
(NRWM) uit 1959 een apathische houding hebben ten aanzien van het wel en wee van de
krijgsmacht. De moeizame verhouding tussen de krijgsmacht en het Nederlandse volk
uitte zich volgens de NRWM in (1) de geringe resultaten bij de werving van beroepsperso-
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neel, (2) tegenzin tegen de dienstplicht en (3) het leedvermaak van de pers over zaken die
bij Defensie misgingen. De tegenzin tegen de dienstplicht zou volgens de raad voortkomen
uit het feit dat de diensttijd werd beschouwd als een belemmering voor deelname aan het
maatschappelijk leven (Hoffenaar en Schoenmaker, 1994). Hoffenaar en Schoenmaker
schreven in hun studie dat ‘de dienstplicht werd ervaren als een groot persoonlijk offer
voor de gemeenschap’ (1994: 202). NAVO-verplichtingen en een tekort aan beroepspersoneel zouden een inkrimping van het aantal dienstplichtigen en de hiermee gepaarde lastenverlichting, zoals herhalingsoefeningen, voorlopig onmogelijk maken (Hoffenaar en
Schoenmaker, 1994). Het beeld dat de NRWM in haar studie schetste was echter eenzijdig
en generaliserend. In de jaren vijftig verdubbelde het aantal dienstplichtigen van 31.218 in
1950 (op een totaal van 62.892 militairen en burgerpersoneel) naar 64.549 in 1959 (op
een totaal van 106.948 militair en burgerpersoneel) (Hoffenaar en Schoenmaker, 1994).
Dit betekende een toename van ruim 10% uitgaande van het totale personeel (van 49,6%
dienstplichtigen in 1950 naar 60,4% dienstplichtigen in 1959).

4.5

DE PROVOCATIE VAN HET KLOOTJESVOLK. DE FORMATIEVE PERIODE
VAN DE ‘PROTESTGENERATIE’ (1940-1955): DE JAREN ZESTIG

De jaren zestig werden volgens Righart (1995) in zijn studie De eindeloze jaren zestig gekenmerkt door allerlei complexe, snelle en deels gelijktijdige veranderingen op politiek,
sociaal-economisch en sociaal-cultureel terrein. Opvallende veranderingen vonden plaats,
zoals de verdere toename van de welvaart, de vergroting van de mobiliteit, politieke vernieuwing en radicalisme, de ontwikkeling van de sociale zekerheid, de niet te stuiten opmars van de televisie, de deconfessionalisering en secularisering, de opkomst van de jongerencultuur, de vrijere seksuele moraal, abortus, de toename in het drugsgebruik en een
generatieconflict tussen de protestgeneratie en de vooroorlogse generatie (Righart, 1995).
Van der Meulen en Nuij schreven in hun studie ‘Ongelooflijk maar waar’. De triomf van de
langharige soldaat’ (2004) dat typeringen voor de jaren zestig zoals ‘culturele revolutie’,
‘generatieconflict’ en ‘opstand tegen het gezag’,de ‘zaken versimpelen en romantiseren’.
Zij stelden dat deze typeringen ‘evenveel suggereren als ze verbloemen wat er in de samenleving aan de hand was’ (Van der Meulen en Nuij, 2004: 100). Er was op allerlei maat-
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schappelijke terreinen sprake van kwesties en ontwikkelingen met een revolutionair karakter, zoals bij de seksuele moraal en abortus. Op andere terreinen in de samenleving
was er echter sprake van een voortzetting van het verleden.
Blom (2004) omschreef de jaren zestig als een ‘periode met een Januskop’. (Blom, 2004:
13). De term Januskop heeft betrekking op de beschrijving en de terminologie van deze
periode. Begrippen als ‘generatieconflict’ en ‘opstand tegen het gezag’ suggereren een
samenleving in verandering, toch ‘was het allerminst alleen maar ‘vernieuwing’ wat de
klok sloeg, er was in veel opzichten ook sprake van continuïteit’ (Van der Meulen en Nuij,
2004: 100).
Was Nederland in de jaren vijftig met betrekking tot de NAVO nog het ‘braafste jongentje
van de klas’, in de jaren zestig zou Nederland uitgroeien tot ‘een kritische puber’. Vooral
de jongeren stonden kritisch ten opzichte van de NAVO en de rol van de Verenigde Staten
in Vietnam. Deze kritische houding uitte zich onder andere tijdens de Vietnamdemonstraties in 1966 en 1967, waarin jongeren leuzen schreeuwden als ‘Johnson moordenaar’. Het beledigen van een bevriend staatshoofd was volgens artikel 117 van het
Wetboek van Strafrecht verboden en er stond een maximumstraf van vier jaar op (Kennedy, 1995). Dit leidde tot het creatief herformuleren van de eerder genoemde leus tot:
‘Johnson Molenaar’. Naast de kritische houding ten aanzien van de Amerikaanse inmenging in Vietnam, stonden jongeren ook kritisch tegenover de Oost-Westtegenstelling.
De Vietnam-demonstraties waren kenmerkend voor de veranderende samenleving. Was
het bewust provoceren van het overheidsgezag in de jaren vijftig nog zeldzaam, begin
jaren zestig werd dit taboe doorbroken door de provobeweging. Deze beweging begon in
Amsterdam, maar werd dankzij de media al gauw nagevolgd in de provincies. Deze beweging was van origine een anarchistische groepering die zich door het voorbeeld van ludieke acties afzette tegen de waarden en normen van het heersende gezag. De provobeweging bracht jongeren - studenten, scholieren en werkende jongeren - tot een kritischere
houding ten opzichte van gezag en macht. Dit leidde tot het streven naar veranderingen in
de machtsverhoudingen, zoals relaties tussen de ouder en kind, student en docent, en
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werkgever en werknemer. Democratisering en gelijkheid werden de uitgangspunten van
de protestgeneratie.
Het streven naar democratisering en gelijkheid uitte zich zoals gezegd in allerlei ludieke
acties. Deze ludieke acties werden met argusogen door het gezag gevolgd. De rookbommen bij de huwelijksvoltrekking van prinses Beatrix en prins Claus (1966) leidden bij grote
groepen in de maatschappij tot het gevoel dat de samenleving was afgezakt naar totale
anarchie. In de praktijk bleek dit gevoel overdreven te zijn. Maar er was wel iets aan de
hand. Amsterdam groeide in de jaren zestig uit tot een internationale metropool voor
jongeren die de hippiecultuur aanhingen. Waardoor het voor ‘buitenstaanders’ leek alsof
Amsterdam jaren voorop liep ten opzichte van de rest van Nederland. Dat er ook veel
jongeren buiten Amsterdam waren die zich aangesproken voelden tot deze veranderingen
blijkt onder andere uit de bezetting van de Katholieke Hogeschool Tilburg in 1969 (Diepstraten, Ester en Vinken, 1998; Kennedy, 1995). De bezetting van de Hogeschool in Tilburg
was de eerste in Nederland en dit voorbeeld zou later in Amsterdam, het Maagdenhuis,
navolging vinden.
Veranderingen waren er ook in de politiek. Het proces van ontzuiling en de opkomst van
maatschappijkritische jongeren leidden tot het ontstaan van nieuwe politieke partijen,
zoals D’66, en tot veranderingen binnen bestaande partijen, zoals Nieuw Links in de PvdA.
Bij deze veranderingen in de politiek kunnen twee kanttekeningen geplaatst worden. Ten
eerste zijn de gevolgen van deze veranderingen in de jaren zestig volgens Righart tot op
heden nog steeds aanwezig (Righart, 1995). Ten tweede was de ontzuiling in de jaren
zestig nog niet helemaal voltooid. Righart concludeerde in zijn studie De eindeloze jaren
zestig (1995) dat de ontkerkelijking in de protestantse zuil aanving voor de jaren zestig.
Ook heeft hij beschreven dat ‘ook achter de katholieke façade van orthodoxie en zuilgetrouwheid (…) een geruisloos afvalproces plaats[vond], zij het op een veel geringere schaal
dan onder de hervormden’ (1995: 62). De jaren zestig markeren volgens Righart een duidelijke trendbreuk. Deze trendbreuk heeft hij beschreven als: ‘zich eerst manifesterend in
een verminderende religieuze orthodoxie, vervolgens ook in een zeer sterke afname van
verzuild gedrag en ten slotte uitmondend in een massale ontkerkelijking’ (Righart, 1995:
62).
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Jongeren en vrouwen emancipeerden en veroverden een plaats in de samenleving. De
vrouwelijke emancipatie uitte zich niet alleen in het streven naar gelijke behandeling
maar, ook in het abortusdebat en de seksuele revolutie. In 1966 streefden volgens Kennedy verschillende opkomende feministische groeperingen, zoals Man Vrouw Maatschappij
(MVM) en Dolle Mina, naar liberalisering van de abortuswetten, en 1969 naar legalisering
van abortus. Uiteindelijk zou in 1981 een abortuswet worden aangenomen waarin abortus
zonder beperkingen toegestaan werd tijdens de eerste drie maanden in de zwangerschap
(Kennedy, 1995).
Ook op het terrein van de seksuele moraal veranderde veel. Het begin van deze veranderingen is volgens Righart moeilijk aan te geven. De reden die hij hiervoor gaf is dat voor
1965 ‘bruikbare opiniepeilingen ontbreken’. Desalniettemin heeft er volgens hem tussen
1965 en 1970 ‘een soort aardverschuiving (...) plaatsgevonden.’. Toch zijn er wel aanwijzingen dat de veranderingen al voor de jaren zestig begonnen. Righart heeft aangegeven
dat er een spanning bestond tussen het leven en de ‘leer’ (door overheid en kerken gepropagandeerd, zoals de sacraliteit van het huwelijk). Hij toonde dit aan met het groeiende ledenaantal van de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH), dat
groeide van 56.241 leden in 1950 naar 136.249 in 1959, maar ook met de daling van het
huwelijksvruchtbaarheid. De daling van de huwelijksvruchtbaarheid is verklaarbaar uit ‘het
gebruik van moderne anticonceptiva’. Righart vond het aannemelijk dat ontkerkelijking en
een toenemende seksuele permissiviteit hand in hand gingen. Op basis van deze aanname
kwamen de veranderingen volgens Righart niet als ‘een donderslag bij heldere hemel’
(Righart, 1995).
Uit publicaties in het tijdschrift Hitweek wordt duidelijk hoe de visie van jongeren op seks
was veranderd. Vanaf 4 november 1966 stonden er op de voorpagina een ‘hippe chick’ en
licht erotische damesfoto’s (later zouden er op de voorpagina’s ook erotisch getinte foto’s
van mannen komen). Sinds juni 1968 werd het onderwerp porno aangesneden en in de
rubriek ‘Dag Dokter’ werden seksuele adviezen gegeven. Volgens artikel 269 was pornografie verboden, maar in 1969 was er geen enkele lokale overheid die zich actief bezig
hield met de naleving van deze wet; pornografie werd gedoogd (Righart, 1995; Kennedy,
1995). De Swaan (1983) constateerde in zijn boek ‘De mens is de mens een zorg’ een ver-
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ruiming van seksuele omgangsvormen zoals ‘masturbatie, homoseksualiteit, abortus, concubinaat, promiscuïteit’ (de Swaan, 1983: 96).
Voor 1960 was illegaal drugsgebruik voorbehouden aan een klein groepje bohémiens. Dit
veranderde na 1962 snel door de opkomst van marihuana. Tussen 1965 en 1968 verdubbelde het marihuanagebruik elk jaar en deden allerlei andere soorten drugs hun intrede
zoals LSD en heroïne (Kennedy, 1995). In 1967 en 1968 werd de roep van gezagdragers
(met name in Amsterdam), om verandering van de opiumwet uit 1928 steeds groter. Tot
de komst van het rapport van de commissie-Baan in 1972 voerden de Amsterdamse gezagdragers hun eigen beleid om het drugsgebruik onder jongeren tegen te gaan. Het rapport van de commissie-Baan pleitte voor de legalisering van softdrugs. Ook trok ‘het rapport in twijfel of het gebruik van drugs door wettelijke maatregelen doeltreffend kon worden voorkomen.’ (Kennedy, 1995). Het rapport had drie uitgangspunten: (1) er zijn een
onderscheid gemaakt worden tussen soft- en harddrugs, (2) het softdrugs-gebruik kon niet
meer doeltreffend door de politie worden bestreden en moest om deze redenen gelegaliseerd worden, (3) hulpverlening zou expliciet worden gericht op verslaafden. Volgens
Kennedy maakte de Opiumwet van 1976 het bezit van kleine hoeveelheden marihuana
vrijwel legaal. Aanklagers hadden volgens Kennedy de opdracht gekregen om deze ‘gevallen’ (personen met een kleine hoeveelheid marihuana) nooit te vervolgen. Tegenover dit
gedoogbeleid op softdrugs stond de hardere aanpak van harddrugs. Deze hardere aanpak
bestond uit zwaardere straffen op bezit en dealen (Kennedy, 1995).
Ook de krijgsmacht bleef niet buiten het generatieconflict. Van der Meulen en Nuij (2004)
omschreven dit als volgt: ‘Dienstplichtigen die tot de protestgeneratie behoorden, drukten
op karakteristieke wijze hun stempel op het soldatenbestaan: spraakmakend en spectaculair’ (2004: 101). Dienstplichtigen wisten met behulp van hun eigen vakbond, de Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM), binnen korte tijd allerlei vrijheden en rechten
te verwerven. Deze vrijheden en rechten gaven het ‘dagelijks leven als militair een ander
aanzien’ in vergelijking tot de jaren vijftig, maar zetten ook ‘het beeld van wie en wat soldaten waren op zijn kop’ (Van der Meulen en Nuij, 2004: 101). Vrijheid van haardracht en
een versoepeling van de groetplicht waren de duidelijkste uitingen van hun verworven
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rechten. Niet alleen dienstplichtigen maar ook beroepsmilitairen namen in diezelfde tijd
een kritischere houding aan.
Deze kritische houding uitte zich onder andere in publicaties in militaire bladen. In deze
publicaties stonden pleidooien voor de modernisering van de discipline en de vermaatschappelijking van de krijgsmacht (Hoffenaar en Schoenmaker, 1994). Deze pleidooien
leidden tot een discussie over hoe ver de vermaatschappelijking in de krijgsmacht mocht
gaan. Bovendien moest de krijgsmacht als werkgever mee met haar tijd. Ondanks de vermaatschappelijking stond de krijgsmacht voor een dilemma. Enerzijds was Defensie zich
ervan bewust dat de krijgsmacht een oorlogstaak had waarin duidelijke gezagsverhoudingen en discipline noodzakelijk geacht werden. Anderzijds werd de vraag opgeroepen welke regels en voorschriften werkelijk nodig waren voor een goede voorbereiding op de
oorlogstaak en welke regels uiterlijke franje waren (Hoffenaar en Schoenmaker, 1994).
De beschreven veranderingen leidden in de jaren zestig op verschillende terreinen in de
samenleving tot polarisatie. Maar deze polarisatie tussen jongeren en het gezag was niet
zo radicaal als in Duitsland of de Verenigde Staten. Kennedy (1995) heeft in zijn werk ‘Het
Nieuwe Babylon’ een elite beschreven die ogenschijnlijk een ‘achterhoedegevecht’ levert,
zich hiervan bewust wordt en uiteindelijk een voortrekkersrol aanneemt (Kennedy, 1995;
Diepstraten, Ester en Vinken, 1998).
Ondanks de ogenschijnlijk revolutionaire veranderingen was er ook sprake van continuïteit. Zo bleef Nederland ‘bij uitstek een burgerlijke samenleving, die zich had georganiseerd in een natiestaat met een parlementaire-democratische regeervorm, met een nauwelijks aangetaste monarchie. De economie bleef onveranderd gebaseerd op de ondernemingswijze productie. Het burgerlijk samenstel van normen en waarden bleef in de massasamenleving met overmacht de piepjonge alternatieve leefvormen de baas’ (Blom,
2004:14).
In de jaren zestig brak de Anglo-Amerikaanse jeugd- en consumptiecultuur definitief door.
Deze doorbraak werd begin jaren zeventig symbolisch bevestigd met de vestiging van de
eerste McDonalds (1971). Ook de groeiende populariteit van de Amerikaanse en Britse
popmuziek (met hun snel wisselende hitlijsten) onder jongeren was een andere duidelijke
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uiting van de omarming van de Anglo-Amerikaanse consumptiecultuur. Ondanks de doorbraak van de consumptiecultuur eindigden de jaren zestig in een economisch dalende
teneur. In de jaren zeventig zou de dalende economie overgaan in een crisis (Diepstraten,
Ester en Vinken, 1998).

4.6

“EN ALS DE BOM VALT LIG IK IN MIJN BED MET MIJN PAKJE SHAG.”
DE FORMATIEVE PERIODE VAN DE ‘VERLOREN GENERATIE’ (1955-1970):
DE JAREN ZEVENTIG EN TACHTIG

Halverwege de jaren zeventig sloeg de economische recessie om in een depressie die tot
halverwege de jaren tachtig zou duren. Deze recessie leidde tot een groeiend aantal werklozen onder met name schoolverlaters en laaggeschoolde jongeren. Door de toenemende
modernisering nam de vraag naar hoog opgeleide mensen toe. Het belang van diploma’s
werd groot en kon worden gezien als startbewijs in de samenleving. In de uitgave ’25 jaar
sociale veranderingen’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (1998) is beschreven dat het
behalen van een diploma voor minder vermogende studenten na 1970 gemakkelijker
werd. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren het onderwijs verlieten, was in 1970 16
jaar. In 1995 was deze gemiddelde leeftijd gestegen tot 20 jaar (SCP, 1998).
Het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 1998 gaf aan dat het onderwijs een
belangrijke rol is gaan spelen in de vermindering van de ongelijkheid in de Nederlandse
samenleving. Deze vermindering in ongelijkheid werd als volgt verwoord: ‘De maatschappelijke achterhoede ondervond een relatieve inkomensverbetering en de middenklasse
breidde zich sterk uit’ (SCP), 1998: 6). Het onderwijs speelde in de afname van de ongelijkheid ‘een sleutelrol’ (1998:6). De bijdrage van het onderwijs bestond uit het feit dat de
kansenongelijkheid afnam. De afname van deze kansenongelijkheid bestond eruit: ‘dat
leerlingen uit de onderste sociale-economische strata hun talent beter bleken te benutten
door niet meer een onder hun prestatieniveau liggende vorm van onderwijs te kiezen’ en
dat ‘ook in de doorstroming naar het hoger onderwijs het milieueffect afnam’ (SCP, 1998:
41).
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Het SCP refereerde aan Wouters door te stellen dat: ‘de nivellering verantwoordelijk is
voor de informalisering van cultuur’ (SCP, 1998: 6). Het informaliseringproces en ‘de gedragscodes van de oude economische en bestuurlijke elite werden verworpen als ondemocratisch en stijf, en het woord ‘elitair’ kreeg dan ook een pejoratieve betekenis’ (SCP, 1998:
6). De informalisering leidde tot een ideologie waarin het:‘maatschappelijke bewustwording en solidariteit met de achterstandgroepen een belangrijke plaats innam’ (SCP, 1998:
6). Dit ‘nieuwe gelijkheidsideaal’ uitte zich in kleding, omgangsvormen en taalgebruik.
De eigenheid van deze stijlgroepen uitte zich ondermeer in politieke voorkeuren en kwam
voort uit de individualisering van de samenleving. In het Sociaal Cultureel Rapport uit 1998
werd individualisering beschouwd ‘als de meest kernachtige karakterisering van de maatschappelijke dynamiek’ (SCP, 1998: 3). Het SCP heeft beschreven dat het proces van ‘individualisering leidt tot een groeiende autonomie van het individu ten opzichte van zijn directe omgeving’ (SCP, 1998: 3). Individualisering leidde er volgens het SCP toe dat mensen
niet afhankelijk waren van familie, maar van ‘infrastructuur’. De individualisering uitte en
uit zich in ontwikkelingen in het gezinsverband (het laatste en sterkste bastion (SCP. 1998:
3), emancipatie, normvervaging en cohesieverlies (en leidde tot fragmentatie in de samenleving). Zo vond in 1965, 65% van de bevolking dat ongehuwde mensen ongelukkiger waren dan gehuwde; in 1998 gold dit nog slechts voor 14 % van de bevolking. In 1970 was
22% het er niet mee eens dat de vrouw geschikter zouden zijn voor de opvoeding van de
kinderen dat de man; in 1998 bedroeg dit 65%. Maar de toegenomen vrijheid die voortkwam uit de individualisering had ook een keerzijde, namelijk criminaliteit, politieke onverschilligheid, hedonisme en morele afstomping (SCP, 1998).
De normen en waarden leken in die tijd meer voort te komen uit persoonlijke overwegingen dan uit instituties zoals de kerk. De verzuilde samenleving had voorzien ‘in een dubbele saamhorigheid ’ (SCP, 1998). Er was sprake van een ‘getrapte cohesie’ in de verzuilde
samenleving. ‘Individuen waren en voelden zich verbonden met een zuil en op een hoger
niveau waren de zuilen op elkaar betrokken via hun voormannen’ (SCP, 1998: 5) maar de
ontzuiling zou eind jaren zeventig verder doorzetten. Deze verdergaande afbrokkeling
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manifesteerde zich in de politiek in een forse nederlaag voor de confessionele partijen
tijdens de verkiezingen in 1967, vooral van de KVP. Dit leidde onder andere tot het samengaan van de KVP, CHU en de ARP tot het CDA (in 1973 een federatief samenwerkingsverband dat in 1977 onder de naam CDA deelnam aan de Tweede-Kamerverkiezingen)
(Righart, 1995).
De verandering in normen en waarden (voortkomend uit het informaliseringproces) en de
toenemende individualisering leidde tot een groeiend belang van persoonlijke overwegingen. Deze persoonlijke overwegingen uitten zich ondermeer in de opkomst van allerlei
maatschappelijke organisaties en bewegingen, zoals Greenpeace en Ban de bom. Het
ledental van Greenpeace groeide fors: in 1978 had de organisatie 18.000 leden, zeven jaar
later was dit ledental gegroeid naar 70.000 leden en in 1992 naar 710.000 leden (Van Es,
2004). Het ledental van maatschappelijke organisaties dat zich buiten de partijpolitieke
sfeer bewoog, nam na 1980 met een derde toe (SCP, 1998).
De jongeren werden in de jaren zeventig steeds individualistischer en waren meer gericht
op persoonlijke ontplooiing. Dit uitte zich zoals eerder is aangegeven op verschillende
maatschappelijke terreinen, maar ook in muziek, haardracht en kleding. Veel jongeren
hadden een sombere en cynische visie op de wereld en de toekomst (no future). Deze
sombere visie werd versterkt door de economische recessie en de dreiging van een nucleaire oorlog. Uitingen van deze sombere visie, cynisme en individualisering vonden plaats in
allerlei stijlgroepen, die elk op eigen wijze hun eigenheid door middel van muziek benadrukten; onder andere gebeurde dat in de Punkbeweging (Diepstraten, Ester en Vinken,
1998: 180-181; Judt, 2006: 481-483). Leden van deze stijlgroepen sympathiseerden met
de radicaliserende kraakbeweging die eind jaren zestig voortkwam uit idealisme en woningnood. Van Duivenvoorden (2002) schreef in zijn studie Een voet tussen de deur het
volgende over de verandering in de kraakbeweging. ‘Het enige wat de krakers zeker weten
is wat ze niet willen. De kraakbeweging verandert na 1980 steeds meer van een beweging
voor jongerenhuisvesting in een ‘tegenbeweging’, tegen autoriteiten, onderdrukking, uitbuiting, dwang, milieu, discriminatie, vervuiling, kortom tegen alles en iedereen wat mensen in de weg staat hun lot zelf in handen te nemen’ (Duivenvoorden, 2000: 202). Van
Duivenvoorden voegde hieraan toe: ‘Dat de punkmuziek en de bijbehorende levensstijl
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vanaf het eind van de jaren zeventig gemakkelijk aansluiting vinden bij de kraakbeweging,
mag geen verbazing wekken. Net als krakers schoppen punkers overal tegenaan’ (Duivenvoorden, 2000: 246). Deze kraakbeweging en haar sympathisanten kwamen in de jaren
zeventig en tachtig veelvuldig in de publiciteit, zoals bij de aanleg van de metrolijn in Amsterdam (1974), de inhuldiging van koningin Beatrix (1980) en de protesten tegen de kerncentrale Dodewaard (Kennedy, 1995; SCP, 1998; Duivenvoorden, 2000).
De krijgsmacht probeerde eind jaren zestig haar imago bij het ‘grote publiek’ te verbeteren door het organiseren van Open Dagen voor een groter en breder publiek. In het verleden, vanaf de Eerste Wereldoorlog, had de krijgsmacht regelmatig manifestaties georganiseerd. In hoeverre deze manifestaties verschilden van de Open Dagen is moeilijk te achterhalen. In de jaren vijftig werden de manifestaties vooral bezocht door leerlingen van
middelbare scholen en familieleden van militairen. Eind jaren zestig werden de Open Dagen voor een groter publiek toegankelijk. De doelstelling van Open Dagen verschilde in elk
geval ten opzichte van de manifestaties tijdens de Eerste Wereldoorlog en de jaren vijftig.
De Open Dagen waren nadrukkelijk bedoeld om de relatie tussen maatschappij en krijgsmacht te verbeteren (Hoffenaar en Schoenmaker 1994; 283).
Ondanks de succesvolle invoering van de Open Dagen bleef de relatie tussen krijgsmacht
en maatschappij moeizaam en stroef (Hoffenaar en Schoenmaker, 1994). Deze relatie
kwam verder onder druk te staan door een verdergaande internationale ontspanning in de
jaren zeventig. Ook het proces van vermaatschappelijking van de krijgsmacht (dat halverwege de jaren zestig was begonnen en in de jaren zeventig op zijn hoogtepunt was) leidde
niet tot een verbetering van het imago.
Deze moeizame relatie tussen de krijgsmacht en de maatschappij uitte zich in de opstelling van de Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM). Deze vakbond radicaliseerde
begin jaren zeventig onder invloed van de linkse Bond van Dienstplichtigen. Deze radicalisering uitte zich in de derde nationale ‘groetweigerdag’. De VVDM spoorde dienstplichtigen aan hun meerderen niet te groeten, omdat zij streefde naar afschaffing van de groetplicht. Deze onkrijgstuchtelijke handeling was voor de toenmalige minister van Defensie
De Koster aanleiding alle contacten met de VVDM te verbreken. De radicalisering van de
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VVDM had volgens Hoffenaar en Schoenmaker (1994) verschillende gevolgen. Op de eerste plaats kreeg ‘de vakbond steeds meer het karakter van een politieke organisatie’ (1994:
281). Op de tweede plaats was de militaire top ‘bang voor de uitholling van de krijgsmacht
van binnenuit’ (1994: 281). Deze angst voor uitholling leidde ertoe dat de vakbond in de
gaten werd gehouden door militaire inlichtingendiensten. Ook onder dienstplichtigen
kwamen reacties op de radicalisering van de VVDM. Dit leidde ertoe dat in 1972 de Algemene Vereniging van Nederlandse Militairen (AVNM) werd opgericht. Toch was deze minder populair dan de VVDM. Zestig à zeventig procent van de dienstplichtigen was begin
jaren zeventig lid van de VVDM. In de jaren tachtig zou de AVNM de VVDM evenwel qua
ledental overvleugelen (Hoffenaar en Schoenmaker, 1994).
Andere uitingen van de moeizame relatie tussen maatschappij en krijgsmacht was de
continue zoektocht naar personeel en beroepsmilitairen. Deze zoektocht naar personeel
en beroepsmilitairen is iets van alle tijden. Defensie probeerde het probleem van de personeelsvoorziening in de jaren zeventig door allerlei aanvullende beleidsmaatregelen op
te vangen, zoals de mogelijkheid voor militairen hun leeftijdsontslag uit te stellen tot 58
jaar. Ook werden meer dienstplichtigen door de stijgende jeugdwerkloosheid en economische crisis Kort Verband Vrijwilliger (KVV’er) of Vrijwillig Nadienende (VND’er) (Hoffenaar
en Schoenmaker, 1994).
Een opkomend fenomeen waarmee het Nederlandse gezag in de jaren zeventig werd
geconfronteerd, was terrorisme. Begin jaren zeventig vonden er verschillende incidenten
plaats, die De Graaf in haar studie Theater van de angst (2010) aanduidde als incidenten
met een ‘terroristisch karakter’. Deze voorvallen waren bijvoorbeeld het gooien van een
handgranaat naar de woning van de Israëlische ambassadeur (september 1969) en het
opblazen van een olietank van Gulf door Palestijnse commando’s van El Fatah in Rotterdam (14 maart 1971) (De Graaf, 2010: 28). Dit soort incidenten werden in de media niet
omschreven als terrorisme, omdat de pers dit verschijnsel nog niet in deze hoedanigheid
herkende (de Graaf, 2010: 28). Vanaf september 1971 overlegden procureurs-generaal
samen met de directeuren van politie, ministerie van Binnenlandse Zaken en het hoofd
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) regelmatig over terrorismedreiging. De aanslagen van Palestijnse commando’s op de Israëlische sportploeg tijdens de Olympische
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spelen van 1972 in München leidden tot een stroomversnelling in het bestrijden en voorkomen van terroristische acties. In deze stroomversnelling speelden ook internationale
ontwikkelingen, zoals bomaanslagen en ontvoeringen door terreurorganisaties, zoals de
Irish Republican Army (IRA), de Rote Armee Fraction (RAF) en de Brigade Rossa, een rol. In
februari 1973 werd door premier Biesheuvel de eerste nationale strategie voor ‘terreurbestrijding’ aan de Tweede Kamer gepresenteerd. In deze strategie werd beschreven hoe
zaken als de coördinatie en het instellen van een scherpschuttereenheid opgezet werden
om terroristische acties te voorkomen of te bestrijden (de Graaf, 2010).
De Graaf stelde dat verschillende uitlatingen van het gezag in begin jaren zeventig leidden
tot een groeiende ontevredenheid bij met name de tweede generatie Molukse jongeren.
Enkele voorbeelden van deze maatregelen en uitlatingen waren de beloften en toezeggingen van de Nederlandse regering aan de Molukse gemeenschap na de bezetting van de
residentie van de Indonesische ambassadeur op 31 augustus 1970 door Molukse jongeren,
de niet zachtzinnige ontruimingen van de Molukse kampen in Capelle aan de IJssel en
Bovensmilde, en de toespraak van koningin Juliana in november 1975 waarin zij aangaf
dat het Surinaamse volk recht op zelfbeschikking had (de Graaf, 2010: 37). De groeiende
ontevredenheid leidde eind 1975 tot de eerste treinkaping (2 december 1975, bij Wijster).
Later zouden zich nog enkele gijzeldrama’s voordoen: een treinkaping (1977), de bezetting
van een lagere school (1977) en in 1978 de bezetting van het Provinciehuis te Assen (de
Graaf, 2010).
De benadering/aanpak van het terrorisme door de overheid stond internationaal bekend
als de ‘Dutch Approach’. De Graaf heeft deze aanpak als volgt omschreven:‘Over het algemeen wordt daarmee beleid bedoeld dat vooral gericht is op het voorkomen van geweld
en het integreren van radicaal protest in het bestaande systeem. Wanneer het echt tot
harde acties komt, wordt getracht de schade zoveel mogelijk te beperken door tijd te rekken, te onderhandelen en eindeloos te praten’ (de Graaf, 2010: 27). Terrorisme-expert
Klerks beschreef de strategie van de Nederlandse overheid in 1989 als ‘pappen en nathouden’ (de Graaf, 2010: 27).
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De benadering van de Nederlandse overheid richtte zich in de eerste plaats op het voorkomen en bestrijden van terreurdaden op geweldloze wijze, met behulp van veiligheidsdiensten, inlichtingen, arrestaties en onderhandelingen. Toch was de Nederlandse regering bereid hard op te treden: zo werd de tweede Molukse treinkaping met inzet van de
krijgsmacht op gewelddadige wijze beëindigd. (de Graaf, 2010). Ondanks deze gewelddadige beëindiging werden er vanuit de Nederlandse overheid stappen ondernomen om
verdere escalatie in de Molukse gemeenschap te voorkomen zoals het verschaffen van
uitkeringen voor ex-KNIL’ers, het oprichten van het Moluks Historisch museum te Utrecht
en het creëren van arbeidsplaatsen voor jeugdige Molukse werklozen.
De wijze waarop jongeren na de verzuiling tegen gezag en politiek aankeken, veranderde
in deze generatie aanvankelijk weinig. Standpunten over politiek en maatschappij werden
bepaald vanuit de links-rechtstegenstelling. De discussie over de plaatsing van kruisraketten en het gebruik van kernenergie laaide hoog op en werd onder veel bevolkingsgroepen
gevoerd. ‘Het NAVO-dubbelbesluit voorzag ondermeer in de plaatsing van 48 zogenaamde
kruisvluchtwapens – onbemande vliegtuigen, voorzien van een kernkop – op Nederlandse
grondgebied’ (Van Diepen, 2004: 189). De stationering van deze atoomwapens zou ‘bij
grote delen van de Nederlandse bevolking emotionele reacties losmaken’ (2004: 189). Het
protest tegen deze wapens, waarbij het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) een prominente
plaats innam, ‘beperkte zich niet tot de traditionele vredesactivisten, maar verspreidde zich
ook naar andere delen van de bevolking’ (2004: 189). In 1981 zouden ongeveer 400.000
demonstranten in Amsterdam protesteren tegen de kernbewapening en in 1985 zou een
manifest door 3,75 miljoen Nederlanders worden ondertekend (Van Diepen, 2004).
Wel constateerde het Sociaal Cultureel Planbureau dat, als men de politieke zelfplaatsing
van alle burgers in beschouwing nam, een geleidelijke verschuiving naar het midden
plaatsvond (SCP, 1998). De participatie van jongeren aan de politiek in de jaren zeventig is
moeilijk te achterhalen. Wel is er, zoals eerder vermeld sprake van een langzame toename
van het aantal leden van allerlei maatschappelijke organisaties, de zogenaamde one issue
organisaties.
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4.7

JEUGD OP EEN OGENSCHIJNLIJK ‘VOETSTUK’. DE FORMATIEVE PERIODE
VAN DE PRAGMATISCHE GENERATIE (GEBOREN NA 1970): DE JAREN
NEGENTIG

Over deze laatste generatie zijn nog weinig wetenschappelijke studies verschenen. Desondanks circuleren er op het internet enkele benamingen voor deze generatie zoals Generation next, keuzemenugeneratie, pampergeneratie of babyburst-generatie. Deze pragmatische generatie wordt, zoals eerder vermeld, gevolgd door generatie Y (1978-1994), die
vervolgens gevolgd wordt door de generatie Einstein (1995-heden). Veel gebeurtenissen
en processen uit de formatieve periode van de pragmatische generatie zijn zich nog aan
het uitkristalliseren, wat een gedistantieerde beschrijving bemoeilijkt.
In 1995 bleek 90% van de scholieren de MAVO, HAVO en het VWO als een tussenstation te
beschouwen. De hiermee samengaande verlenging van het onderwijs ‘ging gepaard met
een verschuiving van beroepsonderwijs naar algemeen vormend onderwijs’ (SCP, 1998:
39). Op het gebied van studie in het HBO of aan de universiteit werd de pragmatische
generatie geconfronteerd met maatregelen die de vrijblijvendheid uit voorgaande decennia beperkten, zoals de invoering van de prestatiebeurs (die na de invoering verscheidene
malen verlaagd zou worden) (SCP, 1998). In het voortgezet onderwijs verschoof het accent
van kennisverwerving naar zelfstandig leren leren (SCP 1998).
Op verschillende maatschappelijke terreinen, waaronder politiek en economie, nam de
polarisatie geleidelijk af. Er ontstond een periode van relatieve consensus die zich uitte in
de vorm van een hervormde overlegeconomie. Dit hervormde economische model zou
een synoniem worden van de term poldermodel. In de economie was het Akkoord van
Wassenaar (1982) een voorzichtig begin van de hervorming in de overlegeconomie tussen
overheid, werkgevers en werknemers. Het Akkoord van Wassenaar zou het fundament
vormen van wat in de jaren negentig zou uitgroeien tot ‘a Dutch miracle’. Zo zou de werkloosheid in tien jaar tijd dalen van veertien procent in 1983 tot zes procent in 1997 (Visser
en Hemerijck, 1997: 9) en tot vijf procent in 2010.
De politieke samenwerking in de jaren negentig (1994-2002) - in de vorm van twee regeerperioden van de PvdA, VVD en D’66 (paars) - kan beschouwd worden als het einde
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van een periode van de politieke polarisatie. Een einde in de polarisatie was ook zichtbaar
op universiteiten en scholen. Studenten en leerlingen hadden via allerlei inspraakorganen
(zoals leerlingenraad (LR) en medezeggenschapsraad (MR)) inspraak in beleidszaken op
school. Ook werknemers hadden inspraak gekregen via Ondernemingsraden (OR) en dat
gold ook voor patiënten in de Gezondheidszorg en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).
In 1992 werd de organisatie van dit soort inspraakorganen wettelijk verplicht.

23

Door de verschuiving van kennisverwerving naar ‘leren leren’ veranderde de rol van de
docent langzaam. Op pedagogisch-didactisch terrein kwamen allerlei nieuwe werkvormen
die leidden naar ‘onderwijs op maat’ en andere vormen van differentiatie in het onderwijs. De docent moest een omslag maken ‘van doceren naar leerprocesbegeleiding’ (SCP,
1998: 41). In hoeverre deze omslag met een ‘vergrijzend docentenkorps’ in de praktijk
daadwerkelijk gerealiseerd werd blijft de vraag. Het proces van individualisering uitte zich
ook in het onderwijs. De studiebeurs leidde tot meer onafhankelijkheid van de ‘studerende jongeren’ ten opzichte van hun ouders (SCP, 1998).
Gezagdragers (zoals politieke partijen, docenten, politie enzovoort) deden alle mogelijke
moeite toegang te krijgen tot de jongeren en deze te interesseren voor allerlei maatschappelijke zaken. In het rapport ‘In het zicht van de toekomst’ (SCP, 2004), werd geconstateerd dat de meeste politieke partijen in 1994 werden geconfronteerd met een dalend
aantal leden (SCP, 1998; 2004).
Het individualisme onder jongeren nam verder toe. De invloed van religie, gezin en overheid op vrije tijd was, volgens het rapport van SCP uit 2004, verminderd. In het rapport
werd hierover het volgende opgemerkt: ‘de verzelfstandiging van de vrije tijd kreeg bovenal vorm als individualisering: verminderende afhankelijkheid van het individu van zijn
directe omgeving en toenemende vrijheid bij de inrichting van het eigen leven’ (SCP, 2004:
548). Een duidelijk voorbeeld van verminderende afhankelijkheid van de omgeving en het
inrichten van een eigen leven was de walkman (later de discman). Deze apparatuur maakte mogelijk dat jongeren op elk gewenst moment van de dag en op elke gewenste plaats
muziek konden luisteren. De financiële vrijheid van jongeren nam toe doordat veel jonge23

Bron: www.wetten.nl.
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ren een bijbaantje hadden en hierdoor beschikten over een eigen bron van inkomsten.
Het aantal bijbaantjes van jongeren steeg vanaf 1992 explosief. Volgens een brief van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Tweede Kamer (6 april
2000) had in 1992 27 à 28 procent van de jongeren een bijbaantje. In 1998 was dit aantal
gestegen naar 39 procent.
De toenemende vergrijzing van de samenleving zal de ‘dominantie’ van de jeugd in de
toekomst wat meer op de achtergrond dringen. Gerritsen (2005) stelde in zijn onderzoek
‘Vergrijzen of verzilveren?’ over de opkomst van ouderen het volgende: ‘Nederland telt
momenteel 4,8 miljoen 50-plussers. In 2020 is dit aantal gegroeid tot zo’n 6,7 miljoen.
Tussen nu en 2020 zullen de bestedingen van mensen beneden de vijftig jaar met 1% toenemen, terwijl de aankopen van 50-plussers zullen verdubbelen. Toch is 90% van alle reclamecampagnes gericht op consumenten onder de vijftig. De nadruk ligt op jong, functioneel en mooi, terwijl het product of de dienst net zo interessant is voor de 50-plusser’ (Gerritsen, 2005: 21).
Op het Europese toneel vond er eind jaren tachtig een onverwachte verschuiving plaats. In
Oost Europa vond er een fluwelen revolutie (relatief geweldloze revolutie) plaats, met
uitzondering van Roemenië. De communistische regimes uit het toenmalige Oostblok
werden vervangen door op het Westen georiënteerde democratieën. De invoering van
democratieën in het Oostblok en de val van de Sovjet Unie in 1991 leidden tot een afname
van de dreiging uit het Oosten. De val van de Sovjet Unie, had grote gevolgen voor de
krijgsmacht. Was de relatie tussen krijgsmacht en maatschappij sinds de jaren zestig moeizaam en was het animo onder veel groepen in de bevolking de dienstplicht te vervullen in
het verleden laag, nu was deze helemaal niet meer aanwezig. Het argument het vaderland
te verdedigen bestond door het wegvallen van de vijand niet meer. De val van de Berlijnse
Muur in 1989 leidde in 1996 tot opschorting van de opkomstplicht; sindsdien beschikt
24

Nederland over een beroepsleger. Naast het opschorten van de opkomstplicht ging de
defensieorganisatie zich heroriënteren op een nieuwe taak als krijgsmacht. Deze heroriëntatie leidde ertoe dat de krijgsmacht ging deelnemen aan wereldwijde vredesoperaties

24 Bron: www.statengeneraaldigitaal.nl.: Kamerstuk Tweede Kamer 1993-1994 Kamerstuknummer 23780 onder nummer 3
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onder leiding van een internationale organisatie zoals VN of de NAVO (Van der Meulen,
2000).
De Nederlandse deelname aan deze uitzendingen zorgde ervoor dat er andere eisen werden gesteld aan de krijgsmacht. Het leger moest bestaan uit goed getrainde soldaten die
snel inzetbaar konden zijn. Dit leidde tot een andere visie op rekruteren. Hierbij speelde
tevens het aspect van modernisering van het leger een rol. Na het einde van de Koude
Oorlog nam de rol van de technologie nog verder toe. Dit leidde tot het stellen van andere
eisen aan de militair. De nieuwe eisen die de missies stelden aan de soldaten zorgden er
volgens Van der Meulen (2000) voor dat de krijgsmacht anders ging rekruteren namelijk:
‘not only in quantity but also in quality’ (Van der Meulen, 2000).
De taak van de militair, in het bijzonder de taak van de (onder)officier, werd door technische ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen complexer: naast de beschikking
over militaire competenties was het wenselijk dat militairen en met name (onder)officieren beschikten over de kwaliteiten van een manager, een technicus, een diplomaat en een reddingswerker. Deze nieuwe verwachtingen zorgden voor verschillende
veranderingen. Op de eerste plaats nam het aantal hoog opgeleide werknemers toe. Ten
tweede nam het aantal burgers dat ging werken voor de defensieorganisatie toe. In 2000
was 29 procent van de landmacht burger; bij de zeemacht en de luchtmacht was dat respectievelijk 26 en 13 procent. De toename van het aantal burgers kwam volgens Van der
Meulen (2000) mede voort uit de steeds complexer wordende technologie en techniek. De
toename van het aantal burgers droeg enerzijds bij tot een verdere professionalisering van
de krijgsmacht, anderzijds stond de krijgsmacht meer in de samenleving (Van der Meulen,
2000).

4.8

CONCLUSIE

De hierboven gebruikte generatietypologieën zijn, zoals eerder vermeld, enigszins artificieel van aard. Van den Broek (2001) toonde in zijn onderzoek aan de grenzen van de generatietypologieën van Becker empirisch niet precies aan te tonen zijn. Van den Broek con-
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cludeerde dat er geen sprake was van een schoksgewijze overgang, maar van geleidelijke
veranderingen (Van den Broek, 2001).
De vraag is in hoeverre deze geleidelijke veranderingen te vergelijken zijn met de theorie
van de Franse historicus Braudel. Braudel heeft in zijn theorie drie stadia van tijd beschreven. Deze stadia komen overeen met historische ontwikkelingen, waarbij een onderscheid
te maken is naar structuren, conjuncturen en feiten. De Belgische historicus Boone vergeleek in zijn studie Historici en hun metier (2007) deze drie stadia van tijd met een drietrapsmotor. Hier voegde Boone aan toe dat de theorie van Braudel het mogelijk maakt om
gegevens ‘op een organische wijze te ordenen en in een brede synthese met elkaar in verband te brengen’ (Boone, 2007: 211).
De drie stadia van tijd (structuren, conjuncturen en feiten) vormen drie op elkaar liggende
lagen. In de onderste laag vinden de ‘lange -termijnverschijnselen’ plaats, Braudel noemde
deze ook wel de geografische tijd (voor de tijdgenoot een onzichtbare tijd). In de ‘middenduur’, de sociale tijd, komen middenlange –termijn -processen aan bod, zoals economische conjuncturen, ‘het spel van prijzen en lonen’. Op korte termijn, de individuele tijd,
worden, volgens Boone, politieke en militaire gebeurtenissen ondergebracht (Boone,
2007). De zee kan als metafoor dienen om het model en de onderlinge relaties tussen de
lange-, middel- en korte-termijn nader toe te lichten. De trage diepe onderstroom staat
voor de lange –termijn -verschijnselen (in de theorie van Braudel de geografische tijd), de
middenstroom (in theorie de sociale tijd) staat voor de middenduur en de waarneembare
golven en ‘schuimkoppen’ voor gebeurtenissen, de individuele tijd. Hieronder vallen volgens Boone ‘de militaire en politieke gebeurtenissen’, bijvoorbeeld de aanslagen op het
World Trade Centrum (WTC) in New York op 11 september 2001.
Voorbeelden van geleidelijke veranderingen zijn, overeenkomstig met de ‘middenduur’,
de ontzuiling en het democratiseringsproces. Zo is het aantal gelovigen de afgelopen vijftig
jaar gedaald en hebben jongeren van de huidige generatie veel meer mogelijkheden tot
inspraak in vergelijking met de generatie jongeren uit de jaren vijftig. Het democratiseringsproces is een duidelijk voorbeeld van zo’n middenlange –termijn -proces. De bezetting van de Katholieke Hogeschool in Tilburg is een typisch voorbeeld van een ‘schuim-
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kop’: een waarneembare uiting van het democratiseringsproces. Deze bezetting vond
navolging in Amsterdam (Maagdenhuis). De betekenis van deze bezettingen kan men
relativeren. Enerzijds kwam de bezetting voor buitenstaanders - mensen die geen deel
uitmaakten van de academische wereld - over als een donderslag bij heldere hemel. Anderzijds was de bezetting aanvankelijk een ‘uniek’ middel van studenten om hun inspraakeisen kracht bij te zetten. Het bezetten van een universiteit of middelbare school ontwikkelde zich tot een van de instrumenten waarmee studenten of scholieren hun eisen kracht
bij konden zetten. Na de opkomst van allerlei inspraakorganen in de jaren tachtig en begin
jaren negentig, zoals de medezeggenschapsraad en leerlingenraad, werd dit instrument,
van bezetting, toegepast om via de media aandacht te genereren of om te laten blijken
dat men het met bepaalde zaken oneens was (zoals met de korting op de studiebeurs).
Toch is de samenleving zoals in dit hoofdstuk is aangetoond, de afgelopen zestig jaar op
allerlei terreinen door geleidelijke processen aantoonbaar veranderd.
Samenvattend kan gesteld worden dat de positie van jongeren de afgelopen decennia
geleidelijk verschoven is van ‘volgend’ naar ‘kritisch’ en uiteindelijk op diverse terreinen
‘trendsettend’ en ‘bepalend’. Deze verschuiving is, samen met ontwikkelingen op het
wereldtoneel, ook van invloed geweest op de krijgsmacht. De krijgsmacht, die zich ten
doel stelde om met een groot aantal dienstplichtigen het land in een conventionele oorlog
te verdedigen, is veranderd in een kwalitatief en technologisch hoogstaand beroepsleger,
gericht op verregaande internationale samenwerking, peacekeeping en uitzendingen. Dit
proces van verandering heeft ook zijn invloed gehad op de relatie tussen jongeren en de
krijgsmacht. Waren jongeren voorheen min of meer verplicht een bijdrage te leveren aan
de krijgsmacht, sinds de opschorting van de opkomstplicht is werken bij de krijgsmacht
een van de vele beroepen waaruit ze kunnen kiezen. De opleiding tot officier vormt hierop
een uitzondering. Deze opleiding was (en is) een vrijwillige keuze van jongeren. De vraag
kan gesteld worden in hoeverre jongeren die bewust kiezen voor een opleiding tot officier
er met andere woorden, bewust kiezen voor het werken voor de krijgsmacht, verschillen
van jongeren die keuze niet maken. In hoofdstuk 5 wordt getracht hier een antwoord op
te geven. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt naar 5 verschillende tijdsperioden, waarbinnen de aspirant-officieren vergeleken worden met hun generatiegenoten.
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5

DE CADETTEN AAN HET WOORD;
ONTWIKKELINGEN IN DE TIJD
5.1

GENERATIES EN COHORTEN

In het vorige hoofdstuk is een beschrijving gegeven van verschillende generaties na de
Tweede Wereldoorlog. Gemeenschappelijke kenmerken van een generatie ontwikkelen
zich gedurende de formatieve periode. Dit is de periode waarin de leden van een generatie in hun adolescentie zitten (de periode tussen het 15e en 25e levensjaar). Adolescenten
zijn gevoeliger voor de tijdgeest dan volwassenen die reeds hun eigen formatieve periode
doorlopen hebben. De respondenten uit de cohorten verbleven gedurende een deel van
hun adolescentieperiode op de militaire academie.
De historisch-sociologische impressie van de generaties in hoofdstuk 4 en de schets van de
cohorten aspirant-officieren in dit hoofdstuk hebben een tweeledig doel: enerzijds wordt
het verschil tussen beiden duidelijker in kaart gebracht, anderzijds wordt er gezocht naar
overeenkomsten. Het in kaart brengen van de verschillen en overeenkomsten leidt tot de
vraag welke verschillen en overeenkomsten er bestaan tussen jongeren die bewust gekozen hebben voor een opleiding binnen de krijgsmacht en jongeren die de keuze niet hebben gemaakt. Met andere woorden; is er sprake van verschillen en overeenkomsten tussen
cadetten in opleiding op de KMA (onderscheiden naar 5 tijdsperioden) en hun generatiegenoten buiten de KMA? In de hier onderstaande beschrijvingen van de opbrengsten van het
kwalitatieve onderzoek (bestaande uit literatuur- en archiefonderzoek en interviews) is
getracht deze vraag te beantwoorden.
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5.2

COHORT I (1948-1950)

25

De keuze voor de tijdsperiode van het eerste cohort is gebaseerd op de heroprichting van
de KMA en de officiële opening die in 1949 plaatsvond. De eerste cadetten waren echter
al in 1948 op de KMA aanwezig. De zes geïnterviewden in dit eerste cohort, op het moment van interviewen tussen de 74 en 77 jaar (geboren tussen 1930 en 1932), hadden
26

diverse sociale achtergronden. Deze sociale achtergrond , gebaseerd op het beroep van
de vader, varieerde van vertegenwoordiger (lage middenklasse) tot directeur van een
lagere school (middenklasse). De moeders van deze oud-cadetten waren allemaal huismoeder. De opleidingen van de vaders liepen uiteen van kweekschool tot HBS. Van de zes
geïnterviewden gaf een persoon aan niet religieus te zijn, de overigen vijf zijn Roomskatholiek.

5.2.1

VORMING

De geïnterviewden vinden dat met name de vorming tijdens hun opleiding hen heeft
voorbereid op het beroep van officier. Verschillende aspecten speelden een rol bij de
vorming tot officier. Zaken als discipline en de diversiteit van de opleiding worden door de
oud-cadetten vaak genoemd als kenmerkend voor hun vorming op de KMA. Met diversiteit van de opleiding wordt hier bedoeld dat de oud-cadetten verschillende aspecten uit
de opleiding aanwijzen die in hun ogen essentieel waren voor hun vorming. Deze verschillende en uiteenlopende aspecten kunnen meestal worden ondergebracht in een van de
subonderwerpen zoals aangegeven in tabel 3.2, zoals ontgroening, internaat of herendiensten (het moeten uitvoeren van allerlei opdrachten van ouderejaars door nuldejaars,
zoals het geven van vuur bij het aansteken van een sigaret). Met uitzondering van het
aspect discipline was er geen gezamenlijk aspect uit de vorming dat de oud-cadetten aanwijzen als doorslaggevend in hun vorming. Zo beschouwt de ene oud-cadet een combinatie van verschillende aspecten uit de vorming als doorslaggevend voor zijn vorming en een
andere oud-cadet het onderwijs. Een bijzondere, maar niet doorslaggevende, plaats in de
vorming werd volgens de geïnterviewden ingenomen door de toenmalige gouverneur,
25 De hieronder aangehaalde uitspraken van geïnterviewden zijn hier en daar grammaticaal verbeterd en opgeschoond. Woorden die tussen haakjes staan ([…]), zijn aan de citaten toegevoegd
om de leesbaarheid te bevorderen of om een citaat te verhelderen.
26 De beroepen van de ouders zijn ingedeeld volgens de indeling van Moelker en Soeters (1998), (bijlage 3)
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brigade-generaal K.F. Puffius (1948-1954). De gouverneur is de hoogst verantwoordelijke
op de KMA. Hij heeft de dagelijkse leiding en kan vanwege zijn positie allerlei zaken beïnvloeden; hij kan met andere woorden de accenten in het vormingsproces verleggen of
benadrukken.
Gouverneur Puffius heeft op de meeste geïnterviewden van dit cohort veel indruk gemaakt. Hij wordt beschreven als een voorbeeld, als een man met stijl, een ware gentleman, die de cadetten wellevendheid bijbracht. Volgens één van de geïnterviewden kwamen in Puffius de kwaliteiten van een Corpsbaas en hoofd van de KMA in één persoon
samen. Een oud-cadet beschrijft zijn gedrag tijdens de internationale schermwedstrijd als
volgt: ‘Ik was voorzitter van de schermvereniging, maar het vervelende was dat ik als voorzitter zelf ook deelnam aan de wedstrijd. Ik kan echt wel van mezelf zeggen dat ik de belangrijkste schermer was. Toen de wedstrijden begonnen en gouverneur Puffius even
kwam kijken hoe het ermee gesteld was, waren de voorzitter en de vice-voorzitter van de
schermvereniging aan een wedstrijd bezig. De gouverneur zag halfnaakte cadetten rondrennen met ontblote bovenlijven en werd niet “opgevangen”. Vervolgens maakte hij
27

rechtsomkeer’. De geïnterviewde voegt hieraan toe: ‘hij bracht ons stijl bij’. Het bijbrengen van stijl uitte zich bijvoorbeeld in het feit dat Puffius een ‘balletje trappen’ op de KMA
niet toestond, omdat hij voetbal geen cadettensport vond. Cadetten gingen hiervoor dan
28

ook naar een andere kazerne, te weten de Trip van Zoudtlandt. Een andere oud-cadet
geeft de visie van Puffius als volgt weer: ‘Ik had een jaargenoot die keeper was bij DOSKO
in Bergen op Zoom, maar die moest zijn lidmaatschap van het voetbal opzeggen. Puffius
hield absoluut niet van een proletensport als voetbal. Dat was toch wel wrang; je kon niet
zomaar doen wat je eigenlijk wilde.’

29

De meeste geïnterviewden beschouwen de vorming op de KMA als een fundament van de
opleiding. Eén van de geïnterviewden merkt op: ‘De vorming is niet opgehouden na het
30

verlaten van de KMA, maar hierna gewoon doorgegaan.’ De vorming van het onderwijs
wordt door de geïnterviewden verschillend gewaardeerd, maar over het gebrek aan niInterview geïnterviewde 6, cohort 1.
Interview geïnterviewde 4, cohort 1.
29 Interview geïnterviewde 5, cohort 1.
30 Interview geïnterviewde 2, cohort 1.
27
28
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veau is men het unaniem eens. Met name de geïnterviewden van de Militaire Administratie (MA) zijn daarover heel expliciet. Eén van hen spreekt over:‘een gebrek aan diepgang’.

5.2.2

CADETTENCORPS

Het Cadettencorps kreeg volgens Klinkert (1998) na de Tweede Wereldoorlog een steeds
grotere rol in de vorming. Het lidmaatschap van dit Corps was verplicht voor de cadetten.
Als een cadet niet werd toegelaten tot het Cadettencorps dan hoefde hij formeel de KMA
niet te verlaten, maar werd zijn bestaan op het instituut onmogelijk gemaakt.
De rol van het Corps in de vorming is de afgelopen decennia toegenomen, wat zich onder
andere uit in de ontgroening (co-tijd), het Assaut en de pa/zeun-relatie. Het Corps vormt
een overkoepelende organisatie waarin ruimte is voor allerlei soorten verenigingen, variërend van sport- en toneelverenigingen tot een parachutistenvereniging. In deze verenigingen kan de cadet zich ontspannen, maar kan hij ook ervaring opdoen in het organiseren en
uitoefenen van bestuurfuncties, bijvoorbeeld in de Senaat, het dagelijks bestuur van het
Corps. Vooral het fenomeen ontgroening, co-tijd, heeft tot op heden een aparte status in
het vormingsproces. Tijdens de ontgroening wordt in een korte tijd en onder hoge druk
een deel van de basis gelegd op het gebied van attitude. Deze attitude omvat onder andere etiquetteregels, zoals tafelmanieren, en tradities waarvan verwacht wordt dat een
officier deze beheerst of kent. De ontgroening bestaat uit allerlei rituelen en tradities,
zoals het Donderjool, luchtalarm, liederencultuur en jaarhiërarchie (herendiensten).
Ontgroening, een oud fenomeen op de KMA
De ontgroening is een traditie die met name voorkomt in de universitaire wereld. Het fenomeen ontgroening
bestaat sinds de oprichting van de KMA in 1828. Klinkert geeft in zijn studie ‘100 jaar Cadettencorps’ aan dat: ‘het
fenomeen ontgroening inherent is aan een meerjarige opleiding in internaatsverband’ (Klinkert, 1998: 29). De
ontgroening is in de afgelopen eeuwen aan verandering onderhevig geweest. De grootste veranderingen vonden
plaats na de heroprichting van KMA na de Tweede Wereldoorlog. De eerste twee lichtingen na de oorlog ontsprongen de dans. Zij kregen avondenlang onderricht van kapitein B. Meeuwsen en vier officieren over hoe men
diende te feuten; het ´pesten´ van eerstejaars cadetten (Groen en Klinkert, 2003).
Het begrip ontgroening was onderhevig aan naamsverandering. Ontgroening veranderde in coördinatieperiode,
dit begrip werd vervolgens veranderd in co-tijd. De ontgroening op de KMA had een nadrukkelijk fysiek aspect.
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Duurde de ontgroening in het verleden vier weken lang en vond deze plaats tot in de nachtelijke uurtjes, in de
jaren zeventig werd de ontgroening van vier weken teruggebracht tot een week. Bovendien vond de ontgroening
alleen nog maar overdag plaats. Nuldejaars cadetten (noticols) werden stieren genoemd. Derde en vierdejaars
mochten feuten (‘pesten’ van de stieren). Tweedejaars mochten niet feuten om excessen te voorkomen.
Bekende tradities tijdens de ontgroening waren het leren van liederen, het leren van de historie van het Corps, het
natkeren, Donderjool, operatie kanon en het uitvoeren van herendiensten. Natkeren werd door de ouderejaars ’s
nachts gedaan. Dit hield in dat ze een emmer water omkeerden over een slapende eerstejaars. De reden hiervoor
kon bijvoorbeeld brutaal gedrag van de eerstejaars tegen ouderejaars zijn. Donderjool was een onderdeel waarbij
de eerstejaars in een ogenschijnlijk diepe put moesten springen op de binnenplaats van het Kasteel. Tijdens een
hierop volgende kruiptocht door het gangenstelsel onder het KMA-kasteel werden de ‘stieren’ ingesmeerd met
afval en etensresten. Bij operatie kanon ‘moesten de eerstejaars een stuk geschut in het Mastbos veroveren op de
ouderejaars en deze in triomf door de stad naar de KMA vervoeren’ (Klinkert, 1998: 31). ’s Avonds moesten eerstejaars in de Grote Zaal op het Kasteel allerlei opdrachten voor ouderejaars uitvoeren, variërend van koffie halen
tot het functioneren als stoel.

Eén van de aspecten die voortkwam uit de ontgroening was de pa-zeunrelatie. Op de laatste avond werden de
ontgroende cadetten op de ‘stierenmarkt’ verkocht aan ouderejaars, vaak afkomstig uit hetzelfde wapen- of
dienstvak. De pa-zeun relatie had verschillende doelstellingen. Op de eerste plaats droeg deze bij aan het opbouwen van een netwerk tussen de verschillende jaarlagen, op deze wijze ontstonden er families met opa’s enzovoort. Op de tweede plaats beschikte de cadet over een soort mentor die hem kon begeleiden en hem ‘de fijne
kneepjes’ kon aanleren. Niet alle eerstejaars werden verkocht aan ouderejaars, met als consequentie dat een
noticol op de laatste avond van de ontgroening niet geïnaugureerd kon worden als Corpslid. De eerstejaars die
niet verkocht waren, kregen een pa toegewezen. Deze pa had als taak de noticols na te feuten. Dit nafeuten kon
een periode van enkele maanden omvatten. Pas na het doorlopen van deze nafeutperiode werd een noticol als lid
toegelaten tot het Cadettencorps (Stemerdink, 1998; Klinkert, 1998; Groen en Klinkert, 2003).

Ervaringen uit het verleden bepaalden hoe cadetten (vanaf de derde lichting) de ontgroening beleefden. Over het algemeen vonden de oud-cadetten de ontgroening niet de ‘leukste’ tijd. Het werd als lichamelijk zwaar ervaren. Dit werd versterkt door ontgroeningaspecten als weinig slaap; ’s nachts werd menigeen ‘natgekeerd’ (men kreeg tijdens het
slapen een emmer water over zich heen gegoten). De ontgroening werd wel als effectief
ervaren. Een respondent vat zijn ervaringen en de doelstelling van de ontgroening als
volgt samen:‘Ik moet zeggen, het was niet altijd even plezierig, maar het was efficiënt. De
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eerste fase van de vorming bestond uit het afbreken van de persoon om vanuit een braakliggend terrein de zaak te gaan opbouwen.’

31

Tijdens deze periode kwamen de cadetten in de avonduren op de ‘box’ in aanraking met
hun ouderejaars. De Grote Zaal op het Kasteel was, en is nog steeds, verdeeld naar wapen- en dienstvak (deze vakken heten in jargon ‘boxen’ (Groen en Klinkert, 2003)). Tijdens
deze ontmoetingen werden cadetten gedwongen herendiensten te verrichten voor de
ouderejaars, zoals het poetsen van schoenen en koppelriem, of het halen van koffie. Ook
werd tijdens de avonduren de kennis over het Cadettencorps getest: bij het maken van
fouten volgde vaak een sanctie, als het goed ging bestond de beloning uit rust of een sigaret.
Een andere activiteit die door alle geïnterviewden uit het eerste cohort als leuk en positief
werd ervaren was het Assaut, een jaarlijks terugkerend thematisch galafeest. Op dit feest
kreeg de eerstejaars cadet onder andere de mogelijkheid zijn tijdens zijn ontgroening
verworven etiquette ten overstaan van oud-collega’s en andere genodigden in praktijk te
brengen. Ook het Assaut was een project waaraan alle cadetten gezamenlijk meewerkten.
Deze samenwerking bevorderde de saamhorigheid, en liet buitenstaanders zien waartoe
de cadetten in staat waren. Wekenlang werd er aan decors gebouwd die pasten bij het
thema van het feest, zoals een oerwoud of wereldsteden.
De eerstejaars sliepen met vijf tot twaalf personen op één kamer, ‘hok’ in het cadettenjargon. Veel geïnterviewden uit deze periode waren vanuit hun thuissituatie gewend om met
meer dan één persoon op één kamer te slapen. Het eten werd als ‘armzalig’ en ‘slecht’
ervaren. De oorzaak van het slechte eten was volgens de geïnterviewden dat de tafelgelden (het budget dat voor reguliere maaltijden was bedoeld) gebruikt werden voor de
financiering van het Assaut. Vooral sporters, zoals de roeiers van Dudok, hadden vaak een
hongergevoel. Over het soldij van nog geen vijftig cent per dag wordt door een geïnterviewde opgemerkt: ‘het was minimaal, men kon er weinig mee doen’.

31
32

Interview, geïnterviewde 2, cohort 1.
Interviews, geïnterviewden 1 tot 5, cohort 1.
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5.2.3

ZELFBEELD

Voor veel geïnterviewden in dit cohort geldt dat de ouders trots waren op het feit dat hun
zoon naar de KMA ging. Een oud-cadet vertelt dat een misstapje op de KMA, dat vier dagen licht arrest opleverde, als gevolg had dat er bij zijn thuiskomst een ‘ijskoude’ sfeer
hing. Hoewel trots op hun beroep, waren de geïnterviewden bij aanvang van de functie
teleurgesteld over wedde en carrièregang.
Volgens de geïnterviewden werd er vanuit de samenleving verschillend naar hen gekeken.
Er was over het algemeen sprake van waardering. De opkomende Koude Oorlog zorgde
hierbij voor een positief beeld van het officierschap. Op de vraag of een officier deel uitmaakte van de ‘crème-de-la-crème’ van de samenleving antwoorden vrijwel alle geïnterviewden uit dit cohort hetzelfde: zij zijn van mening dat dit in hun tijd wel het geval was,
maar dat dit later minder is geworden. De geïnterviewden onderbouwen hun mening dat
zij deel uit maakten van een elite met allerlei voorbeelden, zoals de behandeling van officieren in het buitenland, de vergelijking met beroepen als advocaat en de beroepsmatige
omgang met hoge functionarissen zoals burgemeesters.
Een oud-cadet geeft op de vraag of een officier tot de ‘crème-de-la-crème’ van de samenleving behoort, het volgende antwoord:‘Nu niet meer, maar toen werd hij daar wel voor
33

opgeleid.’ Een andere respondent koppelt deze vraag aan de rang die men bekleedde.
Hij beantwoordt de vraag als volgt:‘In de functie van bijvoorbeeld garnizoenscommandant
was hij een zeer gewaardeerd persoon in zijn samenleving.’

34

Een andere oud-cadet be-

schrijft de positie van officier in de samenleving met de volgende anekdote:‘(…) toch wel
een bepaalde status. Als je op oefening was, dan sliep je als commandant niet in een tent,
maar kreeg je bij de boer een bed aangeboden.’

35

In de ogen van de geïnterviewden was de officier ten tijde van hun opleiding op de eerste
plaats een leider met een voorbeeldfunctie. Een officier had de taak om de opdracht die
hij kreeg zo goed mogelijk uit te voeren en ervoor te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant

Interview, geinterviewde 1, cohort 1.
Interview, geïnterviewde 2, cohort 1.
35 Interview, geïnterviewde 5, cohort 1.
33
34
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op wezen. Hij moest echter ook openstaan voor ideeën. De officier nam de beslissingen en
bleef eindverantwoordelijk. Voor drie van de zes respondenten lag de nadruk bij het officier-zijn op de gentlemanverschijning, volgens de overige geïnterviewden op het feit dat
het beroep na vijf uur niet ophield.

36

Door de respondenten zijn verschillende omschrijvingen gegeven van het begrip ‘doorsnee-cadet’. Door één van de geïnterviewden wordt de cadet beschreven als een ‘vechtersbaasje’. Hiermee bedoelt hij dat een cadet de wil heeft zich te onderscheiden, met de
nodige ambitie. Een ander omschrijft hem als een ‘no-nonsense knul’ die zijn KMA-tijd zo
prettig mogelijk wil doorlopen. Een oud-cadet omschrijft zichzelf als volgt:‘Ik was een
37

gentleman eerste klas, absoluut.’ Een ander omschrijft een doorsnee-cadet als:‘haantje
38

de voorste, de beste, een streber.’

5.2.4

ARCHIEF

Dat het Cadettencorps in de periode 1948-1950 in een opstartfase zat, blijkt uit het feit
dat de notulen van de Corpsvergaderingen tot en met 1950 genoteerd zijn in een schrift
(Archief Cadettencorps (AC), Corpsvergaderingen 1949-1950). Tijdens de vergadering van
13 mei 1949 werden verschillende verenigingen heropgericht, zoals de roeivereniging
Dudok van Heel en de tennisvereniging. Ook was het Corps bezig met het ontwikkelen en
uitzetten van beleid, zoals de ontgroening, en het verder aanscherpen van allerlei artikelen in de statuten.
In de notulen van de Corpsvergadering van vrijdag 9 juni 1950, een vergadering waarop
alle leden van het Corps aanwezig moesten zijn, werd een incident besproken dat zich had
voorgedaan in Amersfoort. Een cadet, lid van het wapenvak der cavalerie, had zich schuldig gemaakt aan ‘zeer misprijzende uitlatingen (...) ten aanzien van. het beroepsleger en
39

(…) [een] zeer oncollegiale houding, in het bijzonder ten overstaan van recruten’. Twee
opvallende aspecten komen uit de notulen van de vergadering naar voren. Ten eerste
wekken de gehanteerde formuleringen de suggestie dat de cavalerie de kwestie binnen
Interview, geïnterviewden cohort 1.
Interview, geïnterviewde 3, cohort 1.
38 Interview geïnterviewde 5, cohort 1.
39 AC, map 1949-1950, notulen Corpsvergadering, 9 juni 1949.
36
37
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hun eigen geleding wilde houden. Het Cadettencorps verwachtte echter wel van de wapenvereniging van de cavalerie (Kilacadmon) dat een uitvoerig onderzoek zou plaatsvinden. In de tweede plaats is het opmerkelijk dat een cadet die zich misdragen had door zijn
medecadetten (Corpsleden) werd ‘uitgekotst’. Dit hield in dat een cadet door zijn medecadetten voor een bepaalde periode werd genegeerd. Het ‘uitkotsen’ leidde bij dit incident uiteindelijk tot ‘slechts’ een schorsing, omdat de cadet in kwestie eerlijk alles had
toegegeven.

40

Dit incident leidde tot de vraag aan de Senaat het reglementsartikel betreffende schorsing
te wijzigen. De wijziging zou ertoe moeten leiden ‘dat ook het Corps bij dergelijke aange41

legenheden een vinger in de pap heeft’. Het incident geeft niet alleen de zelfregulerende
werking van het Cadettencorps en het belang van de deugden ‘eerlijkheid’ en ‘trouw’
weer, maar ook de zelfstandigheid van het Corps ten opzichte van de leiding. Daarnaast
onderstreept het incident het belang dat gehecht werd aan etiquette: het gedrag van een
cadet als aankomend officier moest onberispelijk zijn omdat hij in de toekomst een voorbeeldfunctie zou vervullen.

5.2.5

VERGELIJKING GENERATIEGENOTEN

De cadet verschilde, naar het oordeel van de geïnterviewden, niet noemenswaardig van
zijn generatiegenoten. Net als zijn generatiegenoten had de cadet in zijn jeugdjaren de
oorlog meegemaakt. De ervaringen opgedaan in deze oorlog hadden meegespeeld om
naar de KMA te gaan. Een cadet beschouwde zichzelf, volgens de geïnterviewden, in die
tijd als plichtsgetrouw en gehoorzaam. In hoeverre dit beeld overeenkomt met het beeld
van zijn toenmalige generatiegenoten is moeilijk aan te geven. De geïnterviewden kwamen waarschijnlijk het meest overeen met generatiegenoten die een opleiding hadden
gevolgd aan de HBS en vervolgens gingen studeren.
Met generatiegenoten die deel uitmaakten van de zogenoemde ‘massajeugd’ (deze benaming voor jongeren was afkomstig van het Mgr. Hoogveld Instituut) gaat een vergelijking met de geïnterviewden niet op. Deze ‘massajeugd’ bestond vooral uit jongeren die
40
41

AC, map 1949-1950, notulen Corpsvergadering, 9 juni 1949.
AC, map 1949-1950, notulen Corpsvergadering, 13 mei 1949.
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deelnamen aan het arbeidsproces. Ook is het onwaarschijnlijk dat de geïnterviewden deel
uitmaakten van de zogeheten ‘maatschappelijk verwilderde jeugd’. Een kenmerk van deze
‘verwilderde’ jongeren was het ontbreken van een geregeld gezinsleven. Hoewel twee van
de vijf geïnterviewden één of beide ouder(s) verloren hadden in de oorlog, maakten zij
geen deel uit van de ‘maatschappelijk verwilderde’ jeugd. Een van deze geïnterviewden
werd opgevangen door familie, de ander kwam in een internaat van de jezuïeten terecht.

5.3

COHORT II (1954-1956)

De keuze voor de periode 1954 en 1956 is gebaseerd op de inhoudelijke discussies die
toentertijd werden gevoerd over fundamentele aspecten van het instituut. Moest de opleiding zich meer richten op de wetenschap en de cultuur of het militaire aspect uitdiepen? Ook de komst van gouverneur Kloppenburg, voorstander van het laatst genoemde,
leidde vooral in het Cadettencorps tot enig beroering en wrijving.
De leeftijd van de zes geïnterviewden die tot dit cohort behoren, geboren in de periode
1935 en1938, varieerde tijdens de interviews van 69 tot 72 jaar. De sociale achtergrond
van de oud-cadetten loopt in vergelijking met het eerste cohort meer uiteen. De vaders
van de geïnterviewden waren zowel werkzaam in beroepen uit de laagste klasse als in
beroepen uit de hoogste klassen, de functies varieerden van leidekker tot gouverneur van
Borneo. Twee vaders behoorden tot de laagste klasse, drie tot de middenklassen en een
tot de hoogste klasse. De hoogst genoten opleiding van de ouders liep uiteen van lager
onderwijs tot Koninklijke Militaire Academie. Van de zes geïnterviewden gaf één persoon
aan niet religieus te zijn, drie zijn Rooms-katholiek en twee Protestants.

5.3.1

VORMING

De oud-cadetten geven allen een andere invulling aan het begrip vorming in algemene zin.
Toch zijn er enkele gemeenschappelijke factoren aan te wijzen. Centraal staat bij de geïnterviewden dat zij op de KMA iets meekregen om zich in de toekomst te kunnen handhaven in hun beroep of in de samenleving. Wat ze meekregen was basaal, maar kon in de
toekomst worden uitgebouwd.
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Op de vraag wat het meest vormende facet op de KMA was, worden door de oudcadetten de volgende punten genoemd: Cadettencorps, het Cadettenbataljon, leven in
gemeenschap, groepsband, discipline en ontgroening.
Het Cadettenbataljon bestond uit alle cadetten; de cadettencompagnie uit de cadetten
van één jaar van de opleiding. Dit systeem was vlak na de Tweede Wereldoorlog ingvoerd,
in navolging van de militaire academies in de Verenigde Staten en Engeland. Het systeem
was gebaseerd op vertrouwen tussen de militaire leiding en de cadetten (Groen en Klinkert, 2003). Op de KMA kregen cadetten, vooral ten tijde van gouverneur Puffius, in vergelijking met de tijd voor de oorlog, meer verantwoordelijkheden toe- bedeeld. De opvolger
van Puffius, gouverneur kolonel W. Kloppenburg (1954-1959), had eigen opvattingen inzake de begrippen vertrouwen en verantwoordelijkheid en vulde deze op een andere wijze
in. De sfeer tussen de militaire leiding van de KMA en de cadetten was tijdens de ambtsperiode van Kloppenburg ijzig (Stemerdink, 1998: 164-165) Het beleid van Kloppenburg
(dat zich uitte in micromanagement) leidde tot een kille sfeer. Eén van de geïnterviewden
formuleert het verschil tussen Puffius en Kloppenburg met betrekking tot de vorming als
volgt: ‘De verschillen tussen Puffius en Kloppenburg waren ongelooflijk groot. Van Kloppenburg ging geen vormende waarde uit, van Puffius wel. Als Puffius langskwam, dan had
je respect voor die man. Als Kloppenburg langskwam, dan zei iedereen: ’Wat heeft die nou
weer hier te zoeken?’.

42

Het Cadettenbataljon had zijn eigen bataljonscommandant (cadet), in het jargon ‘de gouden klos’, en ‘een zilveren klos’ (de tweede man in het bataljon). De bataljonscommandant inspecteerde onder andere de kamers (hokken) op het Kasteel en sprak de hokschoft
(die verantwoordelijk was voor de orde en netheid op de kamer) aan op eventuele misstanden.

42

Interview geïnterviewde 6, cohort 2.
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Het groepsgevoel werd door de leiding van essentieel belang geacht en op allerlei manieren versterkt. Eén van de geïnterviewden verwoordt het belang van groepsvorming als
volgt: ‘groepsvorming, alles samen doen, dat is er bij ons wel ingehengst.’
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Toch vinden verscheidene geïnterviewden dat enkele aspecten tijdens de vorming meer
aandacht hadden verdiend. Hierbij worden door de geïnterviewden de volgende aspecten
genoemd: de wetenschappelijke vorming, leiderschap in het algemeen en kennis van de
sociale wetenschappen.
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Eén van de geïnterviewden merkt op dat hij op de SRO (School voor reserve-officieren)
meer had geleerd en meer gevormd was dan op de KMA. De SRO was volgens hem meer
gericht op de praktijk. Ook merkt deze geïnterviewde op dat zonen uit officiersfamilies
een voorsprong hadden op degenen die niet uit dergelijke families kwamen; voor hen was
45

het ‘gemakkelijker’, omdat zij al wat ‘bagage’ van huis uit meegekregen hadden.

5.3.2

CADETTENCORPS

Zoals al eerder vermeld, kreeg het Cadettencorps na de oorlog volgens de meeste geïnterviewden een grotere en belangrijkere rol in de vorming; één van de geïnterviewden vond
desondanks de bijdrage gering. Het lidmaatschap was verplicht (zie cohort 1). De geïnterviewden hebben, op een enkeling na, verschillende functies bekleed. Deze variëren van
voorzitter van allerlei verenigingen, zoals de fotografievereniging en voetbalvereniging
(Velocitas), tot Senaatvoorzitter.
De ontgroening wordt, net als door de geïnterviewden uit het eerste cohort, ook door de
geïnterviewden uit dit cohort beschreven als een rottige, vervelende tijd: een ‘klote tijd’.
Toch wordt ook door de geïnterviewden uit dit cohort de ontgroening als effectief ervaren. Eén van de geïnterviewden formuleert zijn ervaring met de ontgroening als volgt: ‘Ja,
die ontgroening, die heb ik zelf ervaren als rot, heel rottig, vervelend om te ondergaan.’
Maar in het vervolg van zijn verhaal geeft hij aan wat hij geleerd heeft van de ontgroening:
‘Ik heb van de ontgroening geleerd wat ze je bij de commando’s ook leren: je kunt meer
Interview geïnterviewde 4, cohort 2.
Interviews geïnterviewden 1 en 6, cohort 2.
45 Interview geïnterviewde 4, cohort 2.
43
44
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aan dan je denkt, je bent sterker dan jezelf denkt. Als je denkt dat je niet meer kunt, dan
kun je altijd nog honderd meter lopen. Je leert ook echt grenzen stellen en consequenties
hiervan te accepteren.’

46

Op de vraag of hij zich tijdens het proces bewust was van de doelstelling(en) van de ontgroeningen antwoordt hij: ‘Ik had geen helder beeld van de doelstellingen vooraf. Ik wist
dat als je lid van het Cadettencorps wilde worden, je ontgroend moest zijn. Ik haalde de
47

eindstreep omdat ik lid van het Corps wilde worden, dat vond ik belangrijk.’ Een andere
oud-cadet had geen problemen met de ontgroening, als reden hiervoor geeft hij aan dat
hij was opgegroeid in een jappenkamp. Tijdens de ontgroening werd een individu volgens
de meeste geïnterviewden fysiek en mentaal afgebroken, hij werd niet met rust gelaten.
Als een cadet brutaal was geweest tegen een ouderejaars, dan was het minste dat hem
kon overkomen dat hij ’s nachts nat gekeerd werd. Over het algemeen zijn de geïnterviewden niet negatief over de ontgroening; een persoon werd gedwongen tot het uiterste
te gaan, men leerde niet opgeven en zocht de eigen grenzen. De cadet leerde zaken zoals
nee zeggen en voor zichzelf opkomen. De geïnterviewden mochten ook zelf feuten. Eén
van hen geeft aan dat het feuten van eerstejaars niet ‘het beste bij de mens naar boven
bracht’. Anderen bagatelliseren of relativeren hun rol bij het feuten.
Op één geïnterviewde na vinden alle geïnterviewden het Assaut een geweldig feest. De
pa-zeun relatie daarentegen werd verschillend ervaren; men zag het positieve ervan in,
maar in de praktijk viel deze pa-zeun relatie vaak tegen. Een enkeling geeft aan er vrienden voor het leven aan overgehouden te hebben, maar de meeste vinden dat deze relatie
weinig toegevoegde waarde heeft gehad. Over het internaat is men over het algemeen
positief. Over de box, op het Kasteel in de Grote Zaal, zijn de meningen divers. Geïnterviewden van de Militaire Administratie (MA) kwamen bijna nooit op hun box, omdat ze al
hun tijd nodig hadden voor hun studie; zij sloten hun studie af met het landelijk examen
van het Nationaal Instituut voor Accountants (NIVRA). Ook cadetten van specifieke technische opleidingen waren veel tijd kwijt aan hun studie en waren ook niet vaak op de box te
vinden. Een andere geïnterviewde is van mening dat de box bijdroeg tot groepsvorming.
46
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Interview geïnterviewde 1, cohort 2.
Interview geïnterviewde 4, cohort 2.
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Hij geeft de volgende beschrijving: ‘Ik vond dat goed, want dan kreeg je groepsvorming
van de infanterie.’ Het groepsgevoel uitte zich volgens hem in: ‘Gillen en schreeuwen naar
de cavaleriebox. Als je naar een andere box ging, dan vroeg je toestemming.’
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Op de vraag wat men van herendiensten vond, is door de geïnterviewden ontwijkend
geantwoord. Herendiensten waren allerlei diensten die een eerstejaars voor een ouderejaars deed. Deze varieerden van een vuurtje aanbieden, het opruimen van zijn kamer, tot
het blancoën (het wit maken van de koppel en overschoenen). Een respondent werd tijdens het interview stil en zei vervolgens dat herendiensten in zijn tijd niet bestonden. Een
andere respondent zegt hierover het volgende: ‘Dat kan ik me niet zo goed herinneren.
Nee, dat spreekt me even niet aan, de kreet: herendiensten. Ik heb het wel gehoord, maar
ik kan het me niet eens herinneren, niet in de zin van herendiensten, nee. Nee, daar zeg ik
49

liever niets over. Dat spreekt me niet aan, dat weet ik niet eens meer.’ Mogelijk kwam
hier tijdens het interview een taboe aan bod. Deze geïnterviewde was overigens niet de
enige die het begrip herendienst in het gesprek negeerde.

5.3.3

ZELFBEELD

De omgeving van de geïnterviewden reageerde volgens de geïnterviewden trots op het
feit dat zij naar de KMA gingen. Eén van de geïnterviewden kwam uit een pleeggezin en
kreeg bij zijn beëdiging het officierssabel van zijn pleegvader. Sommige ouders keken tegen de opleiding op en beschouwden het als een trede hoger op de maatschappelijke
ladder. Ook de vriendenkring van de meest geïnterviewden reageerde, op een enkeling
na, positief. Ook de geïnterviewden zelf waren en zijn nog steeds trots op het feit dat zij
als officier hebben gediend. De oud-officieren spreken van een goede beloning, de mogelijkheid om de wereld te zien en met allerlei mensen in aanraking te komen, zoals Hare
Majesteit, politici en ambassadeurs. Eén van de geïnterviewden vertelt: ‘Het brede spectrum, dat je dus met zoveel soorten mensen in aanraking komt, of dat nou is dat je op
50

ambassades komt of dat je met Majesteit aanzit of politici.’ Enig punt van kritiek waren
de bevorderingen en toelatingen op de HKS, de Hogere Krijgsschool. Deze bevorderingen
Interview geïnterviewde 4, cohort 2.
Interview geïnterviewde 4, cohort 2.
50 Interview geïnterviewde 4, cohort 2.
48
49
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en toelatingen waren in de ogen van de geïnterviewden onduidelijk. Wat was de motivatie
om die ene officier wel toe te laten tot de HKS en de andere niet?
Hoewel men trots was op het officierschap, werd het beroep in hun ogen in de samenleving ten tijde van hun opleiding ondergewaardeerd. Een oud-cadet maakt de volgende
vergelijking:‘Kijk, als je een bataljon commandeert met 800 miljoen aan materiaal en je
vergelijkt dat met iemand in de burgersector die directeur is van 600 man, dan is het [sala51

ris van een officier] een schijntje.’ Een andere geïnterviewde verklaart de onderwaardering van de samenleving door erop te wijzen dat officieren weinig maatschappelijk betrokken waren en zich hierdoor gedeeltelijk isoleerden van de samenleving. Een andere geïnterviewde vertelt dat het in zijn dorp een zeer gerespecteerd beroep was tot aan de jaren
tachtig van de vorige eeuw.
De geïnterviewden zijn van mening dat de officier in hun tijd een voorbeeldfunctie had en
dat anderen in de samenleving ook van hen verwachtten dat zij zich hiernaar gedroegen.
De geïnterviewden illustreren dit aan de hand van verschillende anekdotes, zoals een
anekdote over de ‘interne’ controles van generaal Gips in Harderwijk. Hij liep ‘s avonds
regelmatig een rondje om te controleren of zijn officieren thuis een pak aan hadden en
niet met hun voeten op de salontafel lagen. Een andere anekdote is die over een oud-lid
van de marechaussee die een jonge officier aansprak op het feit dat hij geen jasje droeg,
52

maar op een bloedhete zomeravond in zijn overhemd naar huis fietste. In hoeverre deze
anekdotes op zich zelfstaande uitzonderingen zijn, is moeilijk te achterhalen omdat er te
weinig van dergelijke gegevens voorhanden zijn. Deze anekdotes over interne controles
tonen aan dat er sprake was van sociale controle tussen militairen en met name tussen de
kaderleden. Deze sociale controle was mede bedoeld om de voorbeeldfunctie die officieren bekleedden te handhaven of aan te scherpen.
De visie van de geïnterviewden op het officierschap verschilt weinig van de visie van de
geïnterviewden uit het vorige cohort. Ook in dit cohort beschouwen de geïnterviewden de
officier op de eerste plaats als een leider, met nadruk op natuurlijk leiderschap. Zij ver-
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Interview geïnterviewde 4, cohort 2.
Interview geïnterviewde 5, cohort 2.
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staan hieronder het leidinggeven aan de jonge mensen waarvoor de officier verantwoordelijk is. Daarnaast geven drie van de vijf geïnterviewden aan dat in hun tijd ook het bewaken van vrede en veiligheid en beschermen van het land tot de taak van de officier
behoorden. De toevoeging over het bewaken van vrede en veiligheid moet in een breder
perspectief geplaatst worden: ten tijde van het tweede cohort speelden de groeiende
spanningen in de Koude Oorlog en de rol van de Verengde Naties in met name de Koreaoorlog.
Op de vraag of de officier ook tot de ‘crème-de-la-crème’ gerekend kon worden, zijn drie
soorten antwoorden te onderscheiden. De vraag wordt op de eerste plaats rechtstreeks
met nee beantwoord. Vaak wordt dit antwoord aangevuld met de opmerking dat een
officier wel bovengemiddeld was in vergelijking met de rest van de samenleving. Op de
tweede plaats wordt het beroep vergeleken met, volgens de geïnterviewden soortgelijke
beroepen, zoals brandweercommandant en politiecommissaris/inspecteur. Op de derde
plaats beantwoordt men de vraag met allerlei anekdotes, zoals verhalen over het lidmaatschap van de Rotary of de omgang met politici en ambassadeurs.
Over het algemeen impliceren de voorbeelden die de geïnterviewden geven dat zij zichzelf
als officier wel tot de elite rekenden, maar zichzelf niet direct vonden behoren tot de
‘crème-de-la-crème’ van de samenleving’. Een reden hiervoor kan zijn dat veel geïnterviewden de ‘crème-de-la-crème’ interpreteren als de ‘elite van de elite’.
Een geïnterviewde beschrijft een doorsnee-cadet op de eerste plaats als anticommunistisch en sportief van aard. Bovendien deed een doorsnee-cadet in de tijd van de geïnterviewde volgens hem niet meer voor zijn opleiding dan noodzakelijk was. Om zijn antwoord
te onderbouwen geeft hij het volgende voorbeeld: ‘Iedereen probeerde op zijn manier in
de pas te lopen. Eigenlijk net zoals op de HBS.’

53

Een andere respondent omschrijft een

doorsnee-cadet als iemand die van aanpakken wist. ‘Wat ik verstond onder een doorsnee54

cadet: een flinke vent, niet lullen maar poetsen.’ Dit beeld wordt door de meeste gein-
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Interview geïnterviewde 5, cohort 2.
Interview geïnterviewde 6, cohort 2.
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terviewden gedeeld; een doorsnee-cadet was iemand die handelde, mentaal tegen een
stootje kon en de instelling had om er iets van te maken.

5.3.4

ARCHIEF

De ijzige relatie tussen gouverneur Kloppenburg en het Cadettencorps kwam mede naar
voren in het aantal bijeenkomsten van de Corpsvergaderingen; deze vonden frequenter
plaats dan in de periode toen Puffius gouverneur was (Groen en Klinkert, 2003). Een al
eerder aangehaald voorbeeld, nog ten tijde van gouverneur Puffius, dat betrekking heeft
op het zelfbeeld van de cadetten is de brief aan het Hoofd Sectie Werving van het ministerie van Oorlog. Op 30 juni 1953 stuurde de Senaat deze brief naar aanleiding van de
Corpsvergadering van 1 juni 1953. In de brief uitte de Senaat kritiek op de wervingscampagne voor de KMA. Deze reclame bestond uit het aanbrengen van affiches op de stations.
Deze vorm van werving en reclame leidde tot teleurstelling onder de cadetten, omdat
deze niet overeenkwam met het beeld dat zij hadden van het officier-worden. De wording
tot officier werd ervaren als een roeping. Hiervoor zou geen reclame gemaakt moeten en
mogen worden door posters op stations. In de brief werd het beroep van officier als volgt
beschreven: ‘Dit beroep vraagt bij voortduring een zo grote mate van toewijding, dat het
55

onmogelijk is deze op te brengen zonder hiervoor een roeping te bezitten’. Verderop in
de brief werd ook duidelijk gemaakt over welke kwalificaties een aanstaand cadet moest
over beschikken namelijk: een Gymnasium of H.B.S.-diploma. Toch waren de cadetten niet
tegen werving. Integendeel, ze spraken hun waardering uit voor de moeite en de poging
om aankomende cadetten te werven. De manier waarop deze plaatsvond, stuitte hen
tegen de borst. De cadetten gaven, zoals al eerder is beschreven, de voorkeur aan het
opwekken van interesse voor het beroep officier door lezingen op scholen.
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Uit het archief van het Cadettencorps blijkt dat met betrekking tot ontgroening, een terugkerend thema in de vorming, de voorbereidingen voor deze ontgroening in het Corps
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AC, map notulen Corpsvergaderingen 1952-1962, 1 juni 1953 en brief 30 juni 1953.
AC map notulen Corpsvergaderingen 1952-1962, 1 juni 1953.
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niet verder gingen dan het aanwijzen wie zich in het Cadettencorps hiermee bezig moest
houden en wie wat moest doen.

57

Uit een persoonlijk schrift uit 1957 van een anoniem Senaatslid blijkt dat verschillende
cadetten naar aanleiding van diverse incidenten zoals ongeoorloofd ’s avonds het KMAterrein verlaten allerlei sancties werden opgelegd. Deze sancties varieerden van een uitgaansverbod tot het eerst volgende verlofweekend, tot meldingsplicht op de Senaatskamer, en openbaarmaking van het vonnis door het schrijven van een verhandeling over de
plichten van een Corpslid. Uit dit schrift valt op te maken dat het Corps zelfregulerend
werkte en dat niet alle leden van het Corps altijd zo de regels naleefden. Zo kwam het
voor dat een cadet te laat kwam opdagen bij afspraken of andere corpsverplichtingen.

5.3.5

58

VERGELIJKING GENERATIEGENOTEN

Een groot deel van de bevolking nam ten tijde van het tweede cohort een ongeïnteresseerde houding aan ten aanzien van de krijgsmacht. Deze houding kwam ook voor bij de
generatiegenoten van de cadetten. Zij beschouwden ‘de diensplicht als een groot persoonlijk offer voor de samenleving’ (Hoffenaar en Schoenmaker, 1994: 202). Dit stond in schril
contrast met de angst voor het communisme en de relatie van Nederland met NAVOaangelegenheden (Kennedy 1995). Ook bleven veel jongeren begin jaren vijftig, met name
confessionelen, hun zuil trouw (Righart 1995). Zoals al eerder vermeld, is er weinig bekend
over hoe jongeren aankeken tegen gezag. Dit geldt ook voor hoe de cadetten tegen hun
generatiegenoten aankeken. De meeste geïnterviewden geven aan niet meer te weten
hoe zij tegen hun generatiegenoten aankeken, en geven aan dat zij vermoeden dat dit
komt doordat dit waarschijnlijk niet hun interesse had.

5.4

COHORT III (1968-1970)

De keuze voor de tijdsperiode van het derde cohort is gebaseerd op de gevolgen van de
maatschappelijke ontwikkelingen aan het begin jaren van de jaren zestig, zoals de aanvang
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AC map Corpsvergaderingen notulen 1952-1962.
AC, schrift, auteur onbekend, losse aantekeningen, 1957.
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van het democratiseringsproces en de emancipatie van jongeren en vrouwen in de samenleving.
Een verschil ten opzichte van de vorige cohorten is dat in dit cohort niet alle geïnterviewden de KMA-opleiding hebben afgerond. De leeftijd van de vijf geïnterviewden (geboren in
de periode 1950 en1952) varieerde ten tijde van het afnemen van de interviews van 55 tot
59 jaar. De beroepen van de vaders van de oud-cadetten liepen uiteen van conciërge tot
burgemeester van Castricum. Twee vaders hadden een militaire achtergrond, één van hen
had de rang van majoor. De laagst genoten opleiding was MULO (één vader), de andere
vaders hebben de HBS en een vervolgopleiding afgerond. Van de vijf geïnterviewden gaven twee personen aan niet religieus te zijn, twee zijn Rooms-katholiek en één was Protestants.

5.4.1

VORMING

Opvallend is dat de geïnterviewden van dit cohort allen een eigen visie hebben op het
begrip vorming. Eén geïnterviewde spreekt over ‘het bijbrengen van kennis, kunde en
vakmanschap’. Andere geïnterviewden spreken over ‘een proces’ dat de persoonlijkheid
beïnvloedde en over het verder ontwikkelen van karaktertrekken voor een bepaalde doelstelling. Een oud-cadet beschrijft de vorming als volgt: ‘Het zodanig masseren van mensen,
individuen, om normen en waarden bij te brengen. Dat ze uiteindelijk in staat zijn op adequate wijze het product voor te brengen, wat je beoogt met een bepaalde opleiding.’
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Andere omschrijvingen zijn ‘sociale en geestelijke groei’, ‘het ontwikkelen van normen en
waarden’ en ‘het ontwikkelen van vaardigheden’. Opvallend aan de uitspraken van de
oud-cadetten is dat het begrip ‘vorming’ in vergelijking met de beschrijvingen van geïnterviewden uit de vorige cohorten inhoudelijk verder is uitgediept. De beschrijvingen van de
oud-cadetten van het begrip vorming richtten zich meer op persoonlijke ontplooiing dan
op collectieve identiteit. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat de geïnterviewden in het
derde cohort ten tijde van hun opleiding in het curriculum vakken kregen als sociologie.
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Interview geïnterviewde3, cohort 3.
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Een andere reden is mogelijk dat deze cadetten behoorden tot de protestgeneratie en een
kritischer houding hadden ten opzichte van hun scholing.

60

Op de vraag welk aspect het meeste heeft bijgedragen aan de vorming op de KMA is het
antwoord eveneens divers. Groepsgevoel, het Cadettencorps en discipline zijn aspecten
van de vorming die door alle geïnterviewden naar voren worden gebracht. Groepsgevoel
werd bijgebracht in het Cadettencorps, het internaat en door het beoefenen van sport.
Het Cadettencorps bracht naast groepsgevoel ook andere normen en waarden bij, zoals
etiquette, verantwoordelijkheid, het leren accepteren van consequenties en eerlijkheid.
Eén van de geïnterviewden beschrijft de relatie tussen het accepteren van consequenties,
verantwoordelijkheid en teamgeest als volgt: ‘verantwoordelijk zijn voor de consequenties.
61

Ook als je fouten had gemaakt, dan pikte je de consequenties.’

Ook legde het Cadettencorps zichzelf grenzen op in de vorm van regels. Deze regels waren
geen uiting van de toenmalige tijdgeest, de jaren zestig. Ze kunnen eerder gekenmerkt
worden als een poging om het bestaande en zelfs het oude te behouden. Enkele van dergelijke behoudende regels golden voor de gehele defensieorganisatie, zoals de regels over
de haar- en baardgroei. In 1971 werd, mede onder druk van de VVDM, de haardracht
vrijgegeven. Van de weeromstuit scherpte het Cadettencorps de regels ten aanzien van
haarddracht tijdens de Corpsvergadering voor haar leden verder aan (Hoffenaar en
Schoenmaker, 1994; Klinkert 1998; Groen en Klinkert 2003).
Andere regels, zoals het dragen van burgerkleding buiten de KMA, golden specifiek voor
het Cadettencorps (zo was een cadet verplicht in uniform met verlof te gaan). Het overtreden van deze zelfopgelegde grenzen leidde tot sancties. Een voorbeeld hiervan is het
voor een bepaalde periode opzettelijk negeren van een cadet die de regels overtreden
had. Een oud-cadet vertelt het volgende over zelf opgelegde regels van het Corps: ‘Ik was
niet altijd even conformistisch. De regels die het Corps zichzelf had opgelegd, daar zocht ik
ook altijd wel de grenzen in op. Soms ging ik er overheen. (…) Heel duidelijk erop uit in het
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Interviews geïnterviewden cohort 3.
Interview geïnterviewde 1, cohort 3.

125
62

correctiegebied . Dan werd je benaderd van: ‘Joh, doe eens effe rustig aan, dat kun je niet
maken’. Dan krijg je de interne werking van het Corps. Kijken of ze dat zelf intern konden
zuiveren. Als er daadwerkelijk iets gebeurd was, dan werd je op het matje geroepen door
de Senaat.’
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Hij voegt aan deze uitspraak het volgende voorbeeld toe: ‘Een hofmeester

werkte in de mess. Eén van die jongens kende ik heel goed van vroeger. Daar zat ik dan
gezellig in de cadettensociëteit mee te praten. Dat mocht dus niet, dat was niet dc, niet des
cadets. Daarvoor werd ik gecorrigeerd door de Senaat. Ik mocht dus niet zo familiaar omgaan met een dienstplichtige hofmeester.’
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Zo was het ook niet ‘dc’ om in de filmzaal

tussen het Bredase publiek te zitten. Van een cadet werd verwacht dat hij plaatsnam op
het balkon. Deze regel werd door cadetten nageleefd mits ze over voldoende financiële
middelen beschikten, anders ging een cadet gewoon tussen de Bredanaren zitten.
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Dit

voorbeeld toont aan dat er sprake was van een opkomend informaliseringproces. Dit proces wordt duidelijker zichtbaar in de archiefstukken, waar begin jaren zeventig een toename valt te constateren van overtredingen, sancties en een groeiende kritiek op allerlei
regels over kleding en verlof.
Ook de reactie van cadetten op een medecadet die aan het einde van zijn opleiding besloot te stoppen met de opleiding tot A-categorie officier (een officier die zijn opleiding
aan de KMA had genoten), en die als gevolg daarvan beschouwd werd als een B-categorie
officier (een officier die niet zijn opleiding aan de KMA had genoten), was niet mals. Een
geïnterviewde die overgestapt is van de A- naar de B-categorie moest tijdens de behandeling van zijn rekest
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nog enkele weken op de KMA verblijven. In deze periode bleef hij

formeel lid van het Corps. Hij vat zijn ervaring als volgt samen: ‘dan werd je in feite met de
67

nek aangekeken en dan was je een paria, want je verraadde de boel.’ Het Cadettencorps
kon een cadet officieel niet van de KMA verwijderen, hierover besliste de gouverneur of
een cadet zelf. Het Corps kon wel allerlei sancties opleggen. Een oud-cadet vertelt hier-

De geïnterviewde zocht de grenzen op tussen de formele regels en wat toelaatbaar was in de praktijk.
Hij bevond zich gedragsmatig vaak op het randje van wat geaccepteerd werd door mede-cadetten.
63 Interview geïnterviewde 2, cohort 3.
64 Interview geïnterviewde 2, cohort 3.
65 Interview geïnterviewde 2, cohort 3.
66 Een aanvraag bij de gouverneur voor dispensatie van bepaalde zaken, zoals het huwelijk, maar ook het stoppen
met de opleiding).
67 Interview geïnterviewde 2, cohort 3.
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over: ‘Wij konden niemand verwijderen. Wij konden wel iemand uit het Corps houden, dan
was het leven op de Academie niet prettig meer.’

68

Naast het Cadettencorps had ook het internaatsysteem een grote invloed op de vorming.
Het internaatsysteem leidde ertoe dat cadetten bijna niet over privacy beschikten. De
eerste- en tweedejaars lagen met meerdere personen op een kamer. De vierdejaars hadden met de komst van het Prins Bernhard Paviljoen (1964) de beschikking over een éénpersoonskamer. In het Prins Frederik Paviljoen (PFP), dat in gebruik was sinds 1967, waren
er voor de derdejaars ook tweepersoonskamers. De geïnterviewden zagen wel de noodzaak in van het internaatsysteem. Eén van de geïnterviewden omschrijft de functie en het
nut van het internaatsysteem als volgt: ‘Met acht man op één kamer, samen op één kamer, de één lag te schijten, de andere had zweetvoeten, de ander had dit en de ander dat.
Je moest elkaar leren accepteren. Dat was een apart proces, dat mensen zich een beetje
konden leren gedragen, want er waren varkens bij. Dingen die blijven bij: ik weet precies
welke mensen er op mijn hok sliepen, strubbelingen onder elkaar, maar er was ook sociale
controle onder mekaar, want als je dat niet doet, dan val je snel buiten de boot. Onder
69

mekaar straf je bepaalde dingen af.’ Eén van de geïnterviewden vermeldt zeer expliciet
dat sport had bijgedragen tot zijn vorming. Bij sport verwachtten de instructeurs dat een
cadet telkens tot het uiterste ging. Ook discipline wordt verscheidene malen genoemd.
Andere aspecten die genoemd worden met betrekking tot het internaatsysteem zijn zelfstandigheid, zich presenteren en leren aanpakken.
Uit de antwoorden op de vraag naar wat men bij de vorming op de KMA als positief of
negatief ervaren had, komt geen eenduidig beeld naar voren. De sociale controle en het
internaatsysteem werden zowel positief als negatief ervaren. Enkele aspecten die als negatief ervaren werden, waren het gebrek aan opvang tijdens de ontgroening (in de vorm
van een mentor) en het niet informeren naar iemands welbevinden. Daarnaast noemen
enkele geïnterviewden dat de nadruk op de militaire kant minder had mogen zijn, onder
andere in verband met het functioneren in de maatschappij. Op de vraag welk aspect
volgens de oud-cadetten niet aan bod was geweest tijdens de vorming, komen twee as68
69

Interview geïnterviewde 3, cohort 3.
Interview geïnterviewde 3, cohort 3.
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pecten naar voren. Het eerste is dat er volgens de oud-cadetten tijdens de vorming te
weinig aandacht was voor een goede wetenschappelijke opleiding, met name voor psychologie en sociologie. Het tweede is dat de cadetten het belangrijkste leerden in de praktijk (na de KMA), zoals het aanvoeren van een peloton; dit was tijdens de opleiding niet
aan bod gekomen.

5.4.2

CADETTENCORPS

Ook de geïnterviewden van dit cohort waren allemaal lid van het Cadettencorps. Dit lidmaatschap werd, met name door de ontgroening, niet door elke noticol (nog te inaugureren Corpslid) van harte geaccepteerd. Een reden hiervoor was een incident waarbij een
nuldejaars een ernstige blessure aan zijn rug opliep. Dit leidde tot veel beroering onder de
toenmalige noticols. Zij dreigden met een boycot van de ontgroening. Deze dreiging leidde
tot de bemoeienis van de toenmalige pelotonscommandant (een ouderejaars cadet). Hij
maakte aan de nuldejaars duidelijk dat als een cadet geen Corpslid was, hij later in iedere
officiersmess zou worden ‘uitgekotst’.
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Alle geïnterviewden uit dit cohort waren tijdens hun Corpstijd actief in verenigingen, zoals
de boksvereniging, de parachutistenvereniging, Sint Joris (paardrijden), de schermvereniging en de roeivereniging Dudok van Heel.
De geïnterviewden zagen wel het nut van de ontgroening in, maar de manier waarop deze
werd uitgevoerd, vonden ze over het algemeen te ver gaan. Tijdens de interviews spreken
vier van de vijf geïnterviewden negatief over de ontgroening. Een geïnterviewde beschrijft
het proces als volgt: ‘Zeer vernederend in die tijd, het kapot maken van de persoon om die
dan later weer op te bouwen, maar dat opbouwen gebeurde zodanig dat het niets voorstelde.’

71

Een andere geïnterviewde verwoordt zijn ervaring tijdens de feuttijd als volgt:

‘Een feuttijd van een maand, dat was niet misselijk. In één maand tijd alle normen en
waarden heel snel leren. Als je dat niet deed, dan viel je heel snel buiten de boot.’

Interview geïnterviewde 4, cohort 3.
Interview geïnterviewde 2, cohort 3.
72 Interview, geïnterviewde 3, cohort 3.
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De ontgroening werd door de geïnterviewden als fysiek zwaar ervaren: vier weken van
weinig slapen en fysieke ‘afknijping’. Mensen die over de scheef gingen (brutaal gedrag
tegen ouderejaars) werden mee naar buiten of naar de kelder genomen, waar ze een
afranseling kregen. ‘Ook werden er mensen meegenomen naar de kelder, de binnenplaats
of mee naar buiten, ze hadden allerlei plekken om mensen af te tuigen. Ze knepen je fysiek
helemaal af.’

73

Het feuten zelf werd verschillend ervaren. Over het algemeen werd het beschouwd als
leuk; een enkele geïnterviewde geeft aan dat het soms wat sadistisch was. Eén van de
geïnterviewden had als vierdejaars de rol van mentor (een persoon die een groepje noticols begeleidde) op zich genomen. Hij omschrijft zijn rol als volgt: ‘In het laatste jaar ben ik
mentor geweest, begeleiden van stieren. Nou, ik vond het meer begeleiden van de derdejaars. Een vent hoefde niet te breken. Hij moet de regels snappen. Iemand die brak was het
jaar daarop het felst, daarom mocht een tweedejaars nooit feuten.’

5.4.3

74

ZELFBEELD

In tegenstelling tot de vorige cohorten reageerde de directe omgeving van de geïnterviewden uit dit cohort genuanceerder op het feit dat de geïnterviewden een opleiding
gingen volgen aan de KMA. Een geïnterviewde werd door zijn omgeving gewaarschuwd
met de mededeling dat de KMA niks voor hem was. Bij een ander was de vader zeer trots.
Deze trots werd volgens de geïnterviewde verklaard uit het feit dat zijn vader een militair
van Poolse afkomst was en na afloop van de Tweede Wereldoorlog in Breda was blijven
hangen. Een andere geïnterviewde kwam uit een militaire familie: hij en zijn vrienden
leefden in een garnizoenstad.
Ook de motieven van de geïnterviewden om voor een opleiding aan de KMA te kiezen
liepen uiteen. De meeste geïnterviewden hebben bewust voor de KMA gekozen, een enkeling zag het, uit praktische overwegingen, als een mooie invulling van zijn dienstplicht.
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Interview, geïnterviewde 4, cohort 3.
Interview, geïnterviewde 3, cohort 3.
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Toch zijn alle geïnterviewden die de opleiding hebben afgerond er trots op dat ze officier
zijn geweest. Ondanks deze trots vindt men de financiële beloning en de bevordering
matig. Twee van de drie geïnterviewden die de financiële beloning te matig vinden, zijn
om deze reden overgestapt naar het bedrijfsleven.
De officier wordt ook door de geïnterviewden uit dit cohort op de eerste plaats beschouwd als leider, of, zoals een geïnterviewde het verwoordt, ‘primair leidinggevend’.
Alleen de geïnterviewden die deel uitmaakten van de militaire administratie vormen hierop een uitzondering. Zij beschouwen de officier als een manager, al nuanceren zij dit begrip. Deze nuancering komt voort uit het feit dat zij een vergelijking maken tussen een
officier van de militaire administratie, vanuit hun perspectief een manager, en een manager uit het bedrijfsleven. Deze vergelijking is gedeeltelijk mogelijk. De geïnterviewden
voegen hieraan toe dat een officier van de militaire administratie in bepaalde situaties
beslissingen moet nemen over leven en dood, iets wat voor een manager uit het bedrijfsleven doorgaans niet voorkomt.
Opvallend is dat de geïnterviewden in dit cohort ten opzichte van de geïnterviewden uit
de eerste twee cohorten het officierschap nuanceren. Deze nuancering is zichtbaar in de
mate van diversiteit die de geïnterviewden aanbrengen in hun beschrijvingen van het
officierschap. Naast leiderschap voegen zij ook beschrijvingen toe als verantwoordelijkheid, voorbeeldfunctie, communicatie en het deel uitmaken van het hoger kader. De nuances in de beschrijvingen komen deels voort uit de vakken die toentertijd deel uitmaakten van het curriculum, zoals leiderschaptraining en sociologisch/psychologisch gerelateerde vakken. Daarnaast komt de diversiteit ook voort uit het feit dat drie van de zes
geïnterviewden overgestapt zijn naar het bedrijfsleven.
Op de vragen hoe de toenmalige samenleving aankeek tegen een officier en of een officier
behoorde tot de elite van ‘crème-de-la-crème’ van de samenleving, komen verschillende
antwoorden. Zo zijn alle geïnterviewden zich ervan bewust dat de cadet eind jaren zestig
niet populair was in het Bredase en de militair niet populair was in de samenleving in het
algemeen. Eén van de geïnterviewden maakt onderscheid tussen verschillende groepen in
de samenleving en het zelfbeeld: ‘De dienstplichtigen die hadden niet zoveel ontzag voor
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strepen en sterren hoor. (…) Tijdens de jaren zestig en zeventig werd je gewoon met de nek
75

aangekeken.‘ Hij vult zijn verhaal aan met een voorbeeld over hoe de samenleving tegen
hem aankeek en wat dat bij hem teweeg bracht: ‘Reizen in uniform; toen ik een vrouw
wilde laten gaan zitten op mijn plaats in verband met de drukte in de trein, zei ze: ‘Ik wil
niet op een plaats van een moordenaar zitten’. Ik was pisnijdig.’

76

Een andere geïnterviewde beantwoordt de vraag of een officier bij de ‘crème-de-la-crème’
van de samenleving behoorde met een volmondig ‘ja’ en beargumenteert dit met de volgende anekdote: ‘Als je in mijn tijd in Breda liep, dan moest een burger voor jou van de
stoep af. Wij liepen gewoon door. Er werd heel laagdunkend gesproken over de burgermaatschappij. Dat er een soort tweederangsburgers waren, dat had je in gedachten. Dat
was helemaal niet waar, maar je vond jezelf geweldig. Je vond jezelf wel beter dan een
ander, dat zat er echt in geankerd, er in geramd. Ja, het had iets elitairs: wij zijn beter.
Burgers, daar ging je niet mee om, daar keek je op neer.’
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Een andere oud-cadet beantwoordt deze vraag als volgt: ‘Elitaire cadetten waren er, en als
ze er waren, dan kwamen ze bijna voor de volle honderd procent van de KMA-opleiding.’

78

Dezelfde geïnterviewde onderbouwt zijn antwoord als volgt: ‘Als officieren onderling met
elkaar omgaan, dan was het heel duidelijk als je geen KMA-officier was. Je had het dan
veel moeilijker in de krijgsmacht. (...) Je was één van ons [KMA-officier], je behoorde tot de
kaste.’

79

Met deze uitspraak verduidelijkt hij bovendien de verhouding tussen KMA-

officieren en niet-KMA-officieren. In het verleden werden officieren onderverdeeld in
twee categorieën, A- en B-categorie (respectievelijk de KMA-officier en de officier die na
de School voor reserve-officieren (SRO) een carrière als officier had opgebouwd). Andere
geïnterviewden bevestigen dit beeld. Zij onderbouwen hun uitspraken met anekdotes
over de positie van de officier in de maatschappij en met voorbeelden van uitingen van
elitair gedrag. Met behulp van deze anekdotes proberen zij hun toenmalige (elitaire) zelf-

Interview, geïnterviewde 1, cohort 3.
Interview, geïnterviewde 3, cohort 3.
77 Interview, geïnterviewde 4, cohort 3.
78 Interview, geïnterviewde 2, cohort 3.
79 Interview, geïnterviewde 2, cohort 3.
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beeld te relativeren. Bovendien relativeren enkele geïnterviewden hun rol door deze toe
te spitsen op de tijdgeest of hier in algemene bewoording over te praten.
Een doorsnee-cadet moet volgens één van de geïnterviewden, een generaal bd., redelijk
sportief zijn. Zijn sportieve instelling moet niet gepaard gaan met het Olympisch gedachtegoed, maar de cadet moet wel beschikken over de wil om te winnen. Naast deze wil om
te winnen, moest een cadet beschikken over een ‘boerenverstand’. Ook de volgende
kenmerken zijn volgens deze respondent van essentieel belang voor de cadet: kameraad80

schap, professionaliteit en wederzijds respect. Een andere geïnterviewde legt de nadruk
op uitstraling en weer een andere respondent legt de nadruk op idealisme en het beschikken over een praktische instelling. Een andere oud-cadet (die tot op het heden lid is van
de Aanname en Advies Commissie (AAC)) omschrijft een doorsnee-cadet als:‘Een eager
81

beavertje dat zich sociaal kon opstellen op de momenten dat het moest.’

5.4.4

ARCHIEF

In tegenstelling tot de vorige cohorten is over deze periode relatief veel archiefmateriaal
voorhanden. Uit een briefwisseling rond 1969 blijkt dat etiquette en het verminderd belang ervan een bron van zorg waren voor de Senaat van het Cadettencorps.In een brief
gedateerd 25 november 1969 deed een cadet zijn beklag over de ontstane dilemma’s naar
aanleiding van verslechterde tafelmanieren. Deze cadet beklaagde zich over de achteruitgang van de tafelmanieren in het algemeen. Ook het afnemende onderscheid in de hiërarchie van tafelmanieren tussen de eerstejaars, tweedejaars, derdejaars, enzovoort, was
hem een doorn in het oog. Bovendien vroeg hij zich af op welke wijze hij een mede82

Corpslid hierop kon aanspreken. Het aanspreken gebeurde volgens hem in de vorm van
‘opvoedkundige’ maatregelen (terechtwijzen) die hij als ouderejaars mocht nemen tegen
zijn mede-Corpsleden. Deze maatregelen waren volgens de cadet niet gepast omdat ‘deze
opvoedkundige maatregel bijzonder veel lijkt op de in de feuttijd gebruikelijke feutenmaaltijd’. Hij vervolgde zijn brief met de opmerking dat dit soort maatregelen tijdens de maalInterview, geïnterviewde 1, cohort 3.
Interview, geïnterviewde 3, cohort 3.
82 De hiërarchie is volgens de schrijver als volgt opgebouwd: ‘een eerste-jaars zich volledig dient te houden aan
de normen, een tweedejaars iets minder, een derdejaars weer iets minder, en een vierde, vijfde of zesdejaars
Corpslid naar eigen goeddunken.’
80
81
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tijden goed pasten in de feuttijd om het onderscheid tussen feut en Corpslid te accentueren. Na de inauguratie tot Corpslid behoorde een dergelijke behandeling volgens hem niet
meer te bestaan. Deze opvoedkundige maatregel suggereerde namelijk dat de feuttijdverhouding nog niet helemaal was afgerond. In het antwoord van de Senaat stond dat de
Senaat ‘verre van tevreden’ was over de gang van zaken tijdens de normale maaltijden. De
Senaat was dan ook van plan meer aandacht te schenken aan tafelmanieren en overtre83

ders te straffen.

Niet alleen met tafelmanieren namen cadetten het halverwege de jaren zestig niet meer
zo nauw, ook de haardracht werd ter discussie gesteld. Uit de notulen van de Corpsvergadering van op 5 juli 1968 blijkt dat de snor een wederkerend onderwerp van discussie was.
Een cadet formuleerde aan het einde van de Corpsvergadering zijn inbreng voor de rondvraag als volgt: ‘Kwestie snor’. Het antwoord van de Senaat hierop was kort en bondig:
84

‘Alleen bij de tamboermaître is snor toegestaan’. De discussie over het vrijgeven van de
haardracht bleek in deze periode vooral voor dienstplichtige soldaten buiten de KMA een
punt van discussie te zijn; binnen de KMA niet zozeer, omdat elke poging tot debat werd
gesmoord.
Ook ten aanzien van de (militaire) deugden, zoals eerlijkheid, valt op basis van een spiekincident in april 1963 te constateren dat het Cadettencorps een nuancering in de regels
aanbracht. Voor 1963 mochten cadetten zonder toezicht tentamens maken. Leraren en
militaire leiding vertrouwden de cadetten. In 1963 bleek dit vertrouwen door enkele cadetten te zijn beschaamd: ze hadden fraude gepleegd. De desbetreffende cadetten werden uit het Corps verstoten (‘Het Corps wil met zulk een persoon niets meer te maken
85

hebben en dat het de naam bekend zal maken bij de Gouverneur’). Uiteindelijk moesten
deze cadetten de KMA verlaten; lidmaatschap van het Corps was immers ‘verplicht’.
In een Senaatsmededeling op de Corpsvergadering van 21 februari 1967 werd het Corps
aan de cadettenbelofte herinnerd. Deze cadettenbelofte werd door de cadetten hardop
uitgesproken tijdens de inauguratie in het Corps: ‘Ik beloof op mijn woord van Cadet te
AC, map notulen Corpsvergaderingen 1961-1971, brief 25 november 1969, aan de Senaat.
AC, map notulen Corpsvergaderingen, 1961-1971, notulen 5 juli 1968.
85 AC map notulen Corpsvergaderingen, 1961-1971, notulen, 22 april 1963.
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allen tijde eerlijk te zijn, trouw en gehoorzaam aan de Senaat, dat beloof ik’.

86

In deze

belofte stond - en staat - dat een cadet ‘te allen tijde eerlijk’ is. De deugd eerlijkheid maakte dan ook een essentieel deel uit van de erecode. Deze erecode was volgens het Corps
gebaseerd op een vertrouwenssysteem, dat inhield dat ‘een cadet in alle opzichten eerlijk
en betrouwbaar moet zijn’. De erecode kon volgens de Senaat ‘niet [anders] geïnterpreteerd worden en is slechts voor een uitleg vatbaar’. Op spieken stond de zwaarste straf,
namelijk ‘uitgekotst’ worden, dat wil zeggen verwijdering uit het Corps. Uiteindelijk viel
spieken na 1967 volgens de Senaat onder frauduleuze handelingen. Binnen frauduleuze
handelingen kon volgens de Senaat wel onderscheid gemaakt worden naar gradatie van
ernst. Dit onderscheid leidde ertoe dat er verschillende sancties ontstonden om fraude te
straffen.

87

In het cadettenblad S-5 nam het aantal ingezonden stukken over erecode, normen en
waarden, gemeenschappelijk en individueel gedrag toe. Dit is een opmerkelijke ontwikkeling omdat voor 1964 ingezonden stukken zelden betrekking hadden op normen en waarden. Bovendien was de strekking van de ingezonden artikelen voor 1967 dat een cadet
voorbeeldgedrag moest vertonen. De toename van ingezonden artikelen na 1965 over
onder meer normen en waarden is gedeeltelijk te verklaren door het spiekincident in
1963. Een andere verklaring voor deze toename is dat niet alle cadetten het zo nauw namen met de regels. De ingezonden artikelen na 1965 waren bedoeld om medecadetten te
attenderen op correct gedrag en hun voorbeeldfunctie. Cadetten pleegden in het verleden
wel vaker fraude, zoals met werkstukken (Klinkert, 1998).
Toch was het spiekincident in 1963 een kentering. Het incident werd beschouwd als één
van de vele uitingen van een minder stringente omgang met de regels. In een ingezonden
stuk in de jaargang 1966 en 1967 wordt dit duidelijk beschreven: ‘Het niet of nauwelijks
groeten in de stad, het niet groeten op perrons, het niet voor laten gaan van ouderejaars,
het zoveel mogelijk afbreuk doen aan de hiërarchie bij de bar en TV, het niet opstaan en
zijn plaats aanbieden aan ouderejaars in de trein, het als de eerste de beste dienstplichtige
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www.nlda.nl/kma/Cadettencorps.
AC map notulen Corpsvergaderingen, 1961-1971, notulen 21 februari en 2 maart 1967.

134

die op het punt van afzwaaien staat met open jasjes in een bar zitten, het zich drukken van
Corpsactiviteiten (..)’.

88

In 1957 stond in het S-5 blad een kruiswoordraadsel met enkele losse ‘lollige’ opmerkingen en schetsen met een karikaturale inslag. Begin jaren zestig kwamen deze opmerkingen en schetsen zelden meer voor. Eind jaren zestig was er opnieuw een toename te constateren in allerlei tekeningen en rijmpjes (sommige met een ‘schunnige inslag)’, zoals:
‘Cadetten doe uw voordeel… never mind the baby if you like the lady!!!’ of ‘gevraagd: goed
stel ellebogen te gebruiken in de burgermaatschappij’.

89

Begin jaren zeventig nam het aantal spotprenten en bewerkte advertenties verder toe. De
prenten en advertenties gingen over mariniers en jansoldaat (met lange haren). Zo werd
in jaargang 17 (1973-1974) een inschrijfcoupon voor het korps mariniers dusdanig bewerkt dat de titel luidde: ‘De marinier: een man die over zich heen laat lopen.’ Ook de
VVDM werd niet ontzien. De VVDM werd gezien als een verlengstuk van linkse politieke
90

partijen zoals PPR en PvdA. Naast kritiek op linkse politieke partijen stonden er verscheidene malen oproepen in het S-5 blad om te stemmen voor de VVD.
In Corpsvergaderingen is in de loop der jaren ook meer aandacht besteed aan ontgroening. Ofschoon het draaiboek van de ontgroening in vergelijking met de jaren tachtig of
heden ten dage zeer summier was, werd de rol van Corpsleden tijdens de ontgroening in
Corpsvergaderingen wel aan de orde gesteld. Zo werd de Senaat tijdens de Corpsvergadering van 30 oktober 1969 bevraagd over zijn rol in de ontgroening. Enkele leden uit de
Senaat werden ervan beschuldigd dat zij hadden deelgenomen aan het lichamelijk feuten
tijdens de ontgroening. Het feit dat de Senaatsleden hieraan hadden deelgenomen werd
als (Senaat)onwaardig beschouwd. De Senaat weerlegde deze beschuldigingen zodat zijn
waardigheid behouden bleef.

91

In het cadettenblad S-5 kwam ontgroening niet regelmatig aan bod. In 1960 blikten zowel
een ouderejaars als een eerstejaars terug op het verloop en hun beleving van de ontgroeBlad S-5, jrg. 12, nr. 2, p9.
Blad S-5, jrg. 14, nr. 2 p9 en p12.
90 Blad S-5, jrg. 17, 1973-74.
91 AC map notulen korpsvergaderingen, 1961-1971, 30 oktober en 10 november 1969.
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ning. Beide schetsten een positief beeld van de ontgroening. Twee jaar later hield een
cadet een pleidooi om zo min mogelijk te veranderen aan de inhoud van ontgroening. Een
ander artikel benoemde nuances ten aanzien van het lichamelijk feuten. De auteur
schreef: ‘Lichamelijk ontgroenen moet er slechts op gericht zijn de geestelijke weerstand
93

beter te kunnen peilen en mag alleen bij uitzondering dienen om de stier te straffen of
om zijn geringheid te tonen’.

94

Vanaf 1963 werd het fysiek feuten tijdens de ontgroening door het Corps achterwege
gelaten en kreeg de co-tijd een meer opbouwend karakter (Groen en Klinkert, 2003). Het
eerst hierop volgende ingezonden artikel over de co-tijd verscheen in 1969-1970. Dit artikel had een zelfde strekking als het artikel begin jaren zestig: de auteur was positief over
95

de ontgroening. Begin jaren zeventig komt er verandering in de organisatie van de ontgroening. Zo werd vermeld dat ouderejaars voorgelicht zouden worden over de verwachtingen die organisatoren van de coördinatieperiode (de co-com of coördinatiecommissie)
96

van hen hadden tijdens de coördinatieperiode. Een jaar later (1972-1973) werd na aanleiding van de coördinatieperiode een artikel geplaatst met een oproep om een bijdrage
te leveren aan de evaluatie van deze periode. Het artikel droeg verschillende punten aan
waarover cadetten konden nadenken. Deze liepen uiteen van de positie van de feutbaas
tot naamsverandering van de coördinatieperiode in ‘socialisatieperiode’.

97

Uit de hierboven vermelde archiefstukken blijkt dat leden in het Corps zelf waakten over
hun eigen regels en deze geregeld aanscherpten. Begin jaren zeventig leek hier verandering in te komen. Vanaf december 1970 komen met regelmaat meldingen en aantekeningen van overtredingen en berispingen van cadetten voor. De overtredingen waren zeer
uiteenlopend, en varieerden van ‘onbetamelijk gedrag tijdens het infanteriediner’ (1970),
‘schending van de Cadettenbelofte, het inleveren van andermans werk’ (1971), ‘niet voorgeschreven tenue tijdens een Soiree’ (1971), ‘dronkenschap tijdens het Thé-dansant’,‘‘het
onrechtmatig dragen van de zwarte band terwijl slechts in bezit van de oranje band’
Blad S-5, jrg.4, nr.6, p4-5.
Nog niet geïnaugureerde eerstejaars cadetten
94 Blad S-5, jrg. 6, 1962, nr. 2, p13.
95 Blad S-5, jrg. 14, 1969-70, nr. 2, p33-35.
96 Blad S-5, jrg. 17, 1971-72 p14-15.
97 Blad S-5, jrg. 18. 1972-73 nr. 1, p5-7.
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(1971) tot ‘het opzettelijk ontrekken aan Assaut werkzaamheden’ (1972). Ook de berispingen varieerden: ze liepen uiteen van het maken van excuses, het ontzeggen van de toegang tot de sociëteitsruimte, het verbod van alcoholgebruik in de sociëteitsruimte voor de
duur van een week, het openbaar maken van overtreding en straf tot schorsing.
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In hoeverre de hierboven genoemde veranderingen, met name de toename in het aantal
vermeldingen op het gebied van straffen en sancties, aanwijzingen zijn dat er sprake was
van discontinuïteit vormde ten opzichte van de voorgaande jaren is de vraag. De ogenschijnlijke explosieve toename van overschrijdingen van regels, sancties en reprimandes
zou ook verklaard kunnen worden door een toename van het aantal beschikbare bronnen
of doordat sancties en reprimandes in deze periode nauwkeuriger werden bijgehouden.
Wel is het zo dat de schriftelijke meldingen en de administratie hiervan een onderwerp
van beleid werden, en dat was zonder twijfel wel een verandering.
Ook valt te constateren dat begin jaren zeventig cadetten zich soms op ludieke wijze afzetten tegen het in hun ogen linkse establishment: partijen en verenigingen zoals respectievelijk de PvdA en de VVDM. Bovendien blijkt uit ingezonden stukken dat het Corps bestond uit verschillende groepen of facties, die ieder een eigen visie op zaken zoals ontgroening en etiquette hadden. Er waren facties die vonden dat fysiek feuten tijdens de
ontgroening een toegevoegde waarde moest hebben. Andere facties waren behoudend
en probeerden door de regels aan te halen en sancties op te leggen bij overtredingen hun
positie te legitimeren.

5.4.5

VERGELIJKING GENERATIEGENOTEN

Bij een vergelijking tussen de cadetten en hun generatiegenoten kunnen de cadetten in
twee groepen verdeeld worden. Op de eerste plaats is er een groep conservatieven. Deze
groep laat zich moeilijk vergelijken met hun generatiegenoten. Deze groep vond zichzelf
belangrijker dan hun leeftijdsgenoten en maakte in de ogen van velen van hun generatiegenoten deel uit van het gezag waar tegen generatiegenoten zo ageerden.

98

AC, map SP ’53-’70, 1970-1973.
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In de tweede plaats is er de groep ‘progressieve’ cadetten, die een versoepeling van regels wilde en zich afvroeg waar de KMA in de samenleving stond. In de ogen van veel van
hun generatiegenoten, zoals studenten, waren zij echter conservatief en werden zij over
één kam geschoren met de conservatieve cadetten. Toch stond deze groep progressieve
cadetten relatief kritisch ten opzichte van het gezag en hun Corps. Bovendien was deze
groep eigenzinniger en liet ze zich niet zomaar allerlei regels voorschrijven. Veel van deze
regels, zoals de haardracht, golden voor de gehele krijgsmacht. Zoals eerder vermeld,
waren discussies over regels binnen de krijgsmachtorganisatie geen uitzondering. Ook bij
de leiding van de KMA ontstond halverwege de jaren zestig het besef dat Academie met
de tijd mee moest gaan. Dit leidde er toe dat bepaalde regels langzaamaan werden versoepeld. Een voorbeeld hiervan was het, na het indienen van een rekest bij de gouverneur, toestaan van het cadettenhuwelijk. Vanaf 1978 kon een cadet zonder het indienen
van een rekest in het huwelijksbootje stappen (Groen en Klinkert, 2003).

5.5

COHORT IV (1978-1980)

De keuze voor de tijdsperiode van het vierde cohort komt voort uit het feit dat in 1978 de
eerste vrouwelijke cadetten op de KMA werden toegelaten. Het toelaten van vrouwelijke
cadetten ‘was een direct uitvloeisel van de ratificatie (in 1972) van het al uit 1953 daterend
verdrag van New York over de rechten van de vrouw. (..). Met de ratificatie verviel de mogelijkheid vrouwelijke militairen op een aparte grondslag aan te stellen, zoals in de MILVA
(Militaire Vrouwenafdeling)’ (Groen en Klinkert, 2003: 429). In dit cohort zal dan ook speciaal aandacht worden besteed aan de vraag hoe de mannelijke cadetten reageerden op
de komst van de vrouwelijke cadetten.
Opvallende aspecten aan dit cohort zijn dat de zeven geïnterviewden uit het cohort allemaal nog behoren tot de actief dienende militairen en dat ze de opkomst van de eerste
lichting vrouwelijke cadetten op de KMA hebben meegemaakt. De leeftijd van de geïnterviewden (geboren in de periode 1960-1962) varieerde tijdens de interviews tussen de 43
en 47 jaar. Het cohort bestaat uit drie vrouwen (van wie er twee nog werkzaam zijn bij
Defensie) en vier mannen. De vier mannen zijn allemaal nog werkzaam bij Defensie, één
geïnterviewde heeft enkele jaren buiten Defensie gewerkt (in het middelbaar onderwijs).
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Kenmerkend voor dit cohort is dat drie van de zeven vaders werkzaam waren bij Defensie,
in functies variërend van generaal bij de Koninklijke Landmacht tot ambtenaar bij Defensie. De andere vier vaders oefenden beroepen uit die tot de middenklasse gerekend worden. Een vader was werkzaam als automonteur, de andere vaders waren als ambtenaar of
onderwijzer werkzaam in dienst van de overheid. De hoogst genoten opleiding varieert
van LTS tot HBS en Hogeschool. Twee moeders waren werkzaam als kleuterleidster of
onderwijzeres, de andere moeders waren huisvrouw. De opleiding van de moeders varieert van lager onderwijs tot kweekschool. Van de zeven geïnterviewden gaven twee personen aan niet religieus te zijn, drie zijn Rooms-katholiek en twee Protestants.

5.5.1

VORMING

De geïnterviewden beschrijven de algemene vorming als een proces. In dit proces wordt
een persoon bewust beïnvloed en in een bepaalde richting gestuurd. Uiteindelijk worden
gedrag, houding, normen en waarden bijgebracht die bij een beroep horen. De aspecten
die volgens de geïnterviewden het meest hebben bijgedragen aan de vorming op de KMA,
zijn net als bij voorgaande cohorten: discipline, het Cadettencorps, de militaire vorming
(zoals de AMO, de Algemene militaire vorming in het eerste jaar) en de groepsband.
De vraag wat de KMA heeft nagelaten in het vormingproces of welk aspect in dit proces
als positief is ervaren, leidt ertoe dat de geïnterviewden verschillende aspecten van de
vorming ten opzichte van elkaar hebben afgewogen. Eén van de geïnterviewden vindt de
vormende waarde van het Cadettencorps minder in vergelijking met de vormende waarde
van de militaire opleiding; een andere geïnterviewde legt het accent op discipline. Eén
geïnterviewde noemt de spanning tussen het zich conformeren aan de KMA en de eigen
identiteit een negatief aspect van de vorming op de KMA. Zij vat haar ervaringen van de
ontgroening als volgt samen:‘een manier om dingen sneller tussen de oren te brengen,
maar ik ben er niet onverdeeld enthousiast over. Ik merk dat ik tot vandaag de dag nog
naweeën van bepaalde zaken heb (...), ik werd wel heel erg geïndoctrineerd’.
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Interview, geïnterviewde 4, cohort 4.
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Toch wordt de KMA-opleiding als positief ervaren. Een geïnterviewde vertelt dat de cadetten onderling over de KMA spraken als ‘de speeltuin van Hare Majesteit’; daar kon en
mocht je immers fouten maken.

5.5.2

CADETTENCORPS

Hoewel ook deze geïnterviewden verplicht waren lid te worden van het Cadettencorps,
werd dit lidmaatschap eerder als een gegeven dan als een verplichting ervaren. De geïnterviewden wisten de ontgroening aanvankelijk niet te waarderen: één van de geïnterviewden spreekt over ‘zijn slechte week op de KMA’.
In tegenstelling tot de vorige cohorten was de ontgroening voor de geïnterviewden, teruggebracht van vier naar één week. Ook de vrouwelijke geïnterviewden hebben de ontgroening als ‘vreselijk’ ervaren. Naast de ‘normale’ fysieke ontberingen kregen ze allerlei
opmerkingen naar hun hoofd ‘geslingerd’ over het feit dat ze vrouw waren. Enkele positieve punten van de ontgroening die de geïnterviewden noemen, zijn het snel leren kennen van veel mensen, het snel aanleren van de omgangsvormen en groepsvorming.
Achteraf weten de meeste geïnterviewden de ontgroening wel te waarderen. Eén van de
geïnterviewden omschrijft dit als volgt: ‘Achteraf wel heel leuk, maar op een manier zoals
een slachtoffer achteraf de zin van [het slachtofferschap] kan inzien.’
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Eén van de geïn-

terviewden merkt op hoe verbaasd hij was over de organisatie die achter de ontgroening
zat. Hij merkt op dat alles zorgvuldig was voorbereid, er een systeem was van good and
bad cop en er allerlei doelstellingen aan de ontgroening verbonden waren. Bovendien
waren er regels om excessen te voorkomen, zoals bij het fysieke feuten. Het slaan van
een stier was niet toegestaan, maar kwam incidenteel nog wel eens voor.
De meeste geïnterviewden relativeren hun eigen rol tijdens het feuten. Een enkeling beschrijft zijn rol als ‘heel hard schreeuwen’ en een stukje frustratie afreageren. Een vrouwelijke cadet vertelt dat ze bewust voor de rol van mentor (het begeleiden van een groepje
nuldejaars) had gekozen. Haar achterliggende gedachte hierbij was dat ze de ontgroening
niet kon tegenhouden, maar dat zij als ouderejaars wel voor een positie kon kiezen waarin
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Interview, geïnterviewde 1, cohort 4.
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ze mensen kon ondersteunen. Zij merkt ook op dat degene die het in het eerstejaars het
zwaarst hadden gehad, in het derde jaar het ‘vervelendst’ waren.
Behalve tegenover de ontgroening staan de geïnterviewden ook kritisch tegenover de
functie van het Cadettencorps. De geïnterviewden zijn allemaal loyaal aan het Cadettencorps, maar zijn hier geen fervent aanhanger van. De geïnterviewden pasten zich aan,
maar probeerden ook zichzelf te blijven. Vooral het keurslijf, de bemoeienissen met betrekking tot bijvoorbeeld kleding en het feit dat het Corps regelmatig een weekend van
zijn leden claimde, werden als negatief beschouwd. Daartegenover werden het Assaut, de
kameraadschap, de C&A-wedstrijden

101

(cadetten en adelborsten) ervaren als positieve

aspecten van het Cadettencorps.
In de praktijk bleken de omgangsvormen en etiquette waar van de Cadettengemeenschap
zijn mond vol had, volgens de geïnterviewden niet overeen te komen met de theorie. Zo
werd er volop geroddeld en ontaardde het eten op de Grote Zaal in een puinhoop waarbij
flashbangs (militaire oefengranaten) in de potten met boerenkool werden gegooid. Dit
was naar alle waarschijnlijkheid een protest tegen het slechte eten, een ‘grap’ die zeker
niet ‘des cadets’ was. Ondanks deze ‘protesten’ namen de desbetreffende cadetten wel
de verantwoordelijkheid voor hun daden op zich. Zij gaven zichzelf aan bij de Senaat, accepteerden de reprimandes en ruimden vervolgens vaak met behulp van medecadetten
de gemaakte rotzooi op.

102

Over het pa-zeun netwerk, voor de vrouwen ma-deuchter, zijn de meeste geïnterviewden
positief. Wel komt naar voren dat een cadet zelf het initiatief moest nemen en er tijd in
moest investeren om er iets van te maken. Het internaatsysteem wordt als redelijk positief tot positief ervaren. Dit komt doordat enkele geïnterviewden hier tijdens de scouting
of hun middelbare schooltijd al eerder mee in aanraking waren geweest. Ook weten ze
kameraadschap te waarderen.

C&A dit zijn de jaarlijks terugkerende sportieve concurrentiestrijd tussen cadetten en adelborsten. Deze strijd
vindt plaats in verschillende disciplines: zoals voetbal, waterhindernisbaan, touwtrekken, judo, schermen
enzovoort (bron: Klinkert, 1998: 45).
102 Interview, geïnterviewde 2, cohort 4.
101

141

Naast het gebrek aan privacy, waarmee de meeste geïnterviewden leerden om te gaan,
plaatsen de geïnterviewden ook enkele kanttekeningen bij het internaatsysteem. Aspecten zoals pesten, het hebben van bijnamen in plaats van de eigen naam en het feit dat je
in een beschermende omgeving zat, waar zaken als eten en het wassen van kleding voor
de cadet werden geregeld, worden door enkele geïnterviewden beschouwd als negatieve
kanten van het internaatsysteem. Een geïnterviewde merkt op dat de jaargenoten jaren
later nog steeds met hun bijnaam worden aangesproken. De geïnterviewden geven als
positieve aspecten van het internaatsysteem aan dat een cadet zich geen zorgen hoefde
te maken over eten, drinken en onderdak. Hierdoor kon een cadet zich volledig richten op
zijn opleiding.

5.5.3

ZELFBEELD

In tegenstelling tot de geïnterviewden uit de vorige cohorten zijn de geïnterviewden uit dit
cohort in staat een genuanceerder beeld te schetsen van de ervaringen van de eerste dag.
De eerste dag wordt beschreven als ‘een carrousel’, ‘overdonderend’ en ‘spannend’. De
vrouwelijke geïnterviewden, van wie enkele van de eerste lichting, voegen hieraan toe dat
ze waren voorbereid door vrouwen van de Militairen Vrouwenafdeling (MILVA). Over deze
voorbereiding zijn ze niet enthousiast. Volgens één van de geïnterviewde vrouwen werd
door deze MILVA’s zelfs de kleur van haar nagellak voor haar bepaald.
Tijdens de eerste dag was er vanuit de media volop belangstelling voor de vrouwen. De
KMA was in de ogen van de geïnterviewden niet goed voorbereid op de komst van de
vrouwelijke cadetten. Een voorbeeld was het uitreiken van de kleding. Zo kregen de vrouwen een zwembroek in plaats van een badpak of bleek de kleding ‘enkele’ maten te groot
te zijn. Ook waren de fysieke sporteisen voor vrouwelijke cadetten nog niet aangepast.
De komst van de eerste vrouwelijke cadetten zorgde ook voor veranderingen in het Cadettencorps. Zo werden vrouwen tijdens de ontgroening anders aangepakt: ze namen bijvoorbeeld geen deel aan de Donderjool. Ook tijdens de voorbereiding van het Assaut werd
er in het Cadettencorps volop gediscussieerd over de wijze waarop een vrouwelijke cadet
zich moest kleden en hoe haar mannelijke partner genoemd moest worden. Afgesproken
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werd dat vrouwelijke partners van de mannelijke cadetten feeën werden genoemd, de
mannelijke partners van de vrouwelijke cadetten gnomen (dit is nog steeds het geval).
In de dagelijkse omgang varieerde het gedrag van de mannelijke cadetten volgens de
geïnterviewde vrouwen van zeer hoffelijk, ‘de prins op het witte paard’, tot zeer onbehouwen, lomp en soms zelfs vijandig. Een vrouwelijke geïnterviewde geeft aan dat toen ze
met haar twee vrouwelijke collega’s in het PBP (Prins Bernhard Paviljoen) in een lege gang
liepen (een gang die uit allerlei inhammetjes bestond waarop de kamers van de cadetten
van de landmacht uitkwamen), zij en haar vriendinnen werden uitgescholden voor ‘een
stelletje luchtmachthoeren’.
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Toen zij zich omdraaiden, stond er niemand. De mannelijke

cadetten die onder noemer ‘zeer onbehouwen en lomp’ vielen, vonden dat de komst van
de vrouwelijke cadet een aantasting was van hun status. De voorkeur van de vrouwelijke
geïnterviewden ging tijdens hun opleiding uit naar mannelijke cadetten die hen benaderden als toekomstige medecollega’s.
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Het officierschap staat voor de geïnterviewden uit cohort vier niet ‘synoniem’ aan leiderschap. Uit de antwoorden kan wel worden afgeleid dat leiderschap als belangrijkste aspect
ervaren wordt. Slechts één van de zeven geïnterviewde legt expliciet de nadruk op het
leiderschap. Elke geïnterviewde geeft in de gesprekken zijn eigen invulling van en visie op
leiderschap. Eén geïnterviewde beschouwt de officier als een beleidsadviseur; andere
geïnterviewden leggen de nadruk op het feit dat een officier deel uitmaakt van het midden- en hoger-kader met de hierbij horende verantwoordelijkheden. Andere aspecten die
in de antwoorden aan bod komen, zijn de voorbeeldfunctie van de officier, communicatie,
en zaken als uitstraling en bewustzijn van het officierschap.
De omgeving reageerde over het algemeen trots op het feit dat de geïnterviewden een
opleiding aan de KMA gingen volgen. Een enkeling geeft aan dat zijn vriendin, met als
achtergrond de Sociale Academie, de KMA ‘maar niks vond’. Deze vriendin vond dat officieren zich in het algemeen elitair opstelden in de samenleving.
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Interview, geïnterviewde 7, cohort 4.
Interviews, geïnterviewden 4 en 7, cohort 4.
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De mening van deze vriendin staat niet op zichzelf. De meeste geïnterviewden geven aan
dat ze zich meer voelden dan leeftijdgenoten die niet op de KMA zaten. Eén van de mannelijke geïnterviewde zegt hierover: ‘inderdaad, als ik daar op terug kijk en ik ben daar
heel eerlijk over, je bent wel iets meer dan een doorsnee mens’.
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Tegelijkertijd worden er door de geïnterviewden opmerkingen gemaakt waarin deze uitspraken gerelativeerd worden. Eén geïnterviewde heeft het over ‘de verwachtingspatronen in de hogere regionen in de maatschappij’; een andere gooit het op de ‘happy few’ of
‘de intensieve selectieprocedure waarbij een paar duizend personen afvielen’; weer een
ander op de waarden en de normen waar men voor staat. Twee geïnterviewden vinden
niet dat de cadet zich meer voelde dan zijn leeftijdsgenoten. Eén geïnterviewde voegt
hieraan toe: ‘De meeste cadetten hadden zich nooit dc’s gedragen. Ze hielden de schijn op.
Op het juiste moment werd bepaald gedrag vertoond.’
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Deze geïnterviewde onderschrijft

wel dat veel medecadetten zich meer en beter voelden dan de gewone burger. Dit blijkt
uit de volgende uitspraak: ‘Ze keken neer op de burgersamenleving. Daar hadden ze geen
goed woord voor over. Die voelden [zich meer], dat zag je ontstaan, dat hele gevoel [van
wij cadetten zijn meer], waar dat vandaan kwam, weet ik niet. Een aantal voelden zich op
een gegeven moment gewoon meer. Zij deden een opleiding die niemand aan kon.’
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Ondanks hun visie op de gewone burger en hun leeftijdsgenoten zijn alle cadetten tijdens
hun opleiding aan de KMA in aanraking gekomen met antimilitaristische sentimenten zoals
het anti-Taptoe comité in Breda. Dat comité was ertegen dat de Taptoe in 1976 van Delft
(waar de Taptoe sinds 1954 plaatsvond) naar Breda verhuisde. Een linkse meerderheid in
de gemeenteraad van Delft had hier een einde aan gemaakt. In Breda stemde een meerderheid van de gemeenteraad, bestaande uit CDA en VVD, om de Taptoe in Breda op de
Parade van de KMA te organiseren (Groen en Klinkert, 2003: 452-453).
Cadetten waren zich er tijdens hun opleiding van bewust dat ze als aankomend officier
deel uitmaakten van het gezag en dat zij in de ogen van veel van hun leeftijdgenoten deel
uitmaakten van de gekritiseerde maatschappelijke elite. Eén van de geïnterviewden beInterview, geïnterviewde 2, cohort 4.
Interview, geïnterviewde 2, cohort 4.
107 Interview, geïnterviewde 4, cohort 4.
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schrijft de verhouding tussen cadetten en de samenleving als volgt: ‘Naar huis met verlof
DT [verplicht in uniform]. Er waren jongens die in Amsterdam woonden. Die verkleedden
zich stiekem in de trein. Die durfden niet in uniform in Amsterdam aan te komen’.
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Op de vraag wat geïnterviewden tijdens hun eigen opleiding onder een doorsnee-cadet
verstonden, geeft één van de geïnterviewden aan dat een doorsnee-cadet iemand was die
onopvallend functioneerde in de drie pijlers waarop de vorming van de KMA gebaseerd is.
Een andere oud-cadet voegt hieraan toe dat een doorsnee-cadet ging voor de uitdaging
van de opleiding: de combinatie van fysiek, studie, buiten zijn, sport en gezelligheid. Een
vrouwelijke geïnterviewde vertelt over haar mede-cadetten het volgende: ‘Ik vond ze
redelijk onvolwassen. Ze konden natuurlijk nog heel erg lang onvolwassen blijven, want ze
waren nergens verantwoordelijk voor, alleen voor hun cijfers’.
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Een andere respondent beschrijft een doorsnee-cadet als een persoon die vaak een jaar
verloren had op de middelbare school en die de KMA ook niet altijd even vlot doorliep: ‘De
jongens die in één adem door de KMA heenliepen, waren op één hand te tellen. De mensen
die op de KMA zaten en die geen jaar hadden laten liggen op het Atheneum, die waren ook
op één hand te tellen. In mijn beleving dan.’ Hieraan voegt de geïnterviewde toe: ‘een paar
dingen uit die tijd staan me nog wel bij: je moest altijd een mening hebben, ook over waar
je geen flikker verstand van had. Er werd nog al wat gediscussieerd op die hokken, met
name in het tweede en het derde jaar op die slaapkamertjes. Het was ook gebruikelijk dat
de deuren van die hokken openstonden, zodat men bij elkaar kon zitten. Nooit verborgen
met een groepje bij elkaar zitten. Ook altijd discussiëren over de militaire organisatie terwijl je van het leger geen flikker gezien had, maar je had altijd een mening. Het zal wel een
teken van fanatisme geweest zijn’.

Interview, geïnterviewde 5, cohort 4.
Interview, geïnterviewde 4, cohort 4.
110 Interview, geïnterviewde 5, cohort 4.
108
109
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Een vrouwelijke respondent omschrijft een doorsnee-cadet als: ’een redelijk macho jongeman, die in fysiek opzicht goed in zijn vel zat, die behoorlijk sociaal was en een behoorlijk
111

feestbeest’.

5.5.4

ARCHIEF

Halverwege de jaren zeventig krijgt de ontgroening (co-tijd) meer aandacht in het Cadettencorps. Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het informaliseringproces, sijpelden
sneller de KMA binnen dan in voorgaande decennia. De uitingen van dit informaliseringproces komen in het Cadettenblad S-5 impliciet aan bod. De toename in aandacht voor de
ontgroening uitte zich in de steeds nauwgezetter georganiseerde voorbereiding en de
terugkerende evaluaties van de co-tijd. In de Corpsvergadering van 12 september 1979
kwamen allerlei zaken aan bod met betrekking tot de voorbereidingen van de ontgroening. Deze zaken golden vooral voor de ouderejaars, zoals het afsteken van vuurwerk, het
nafeuten en het verbod op het gooien met eten.
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Na de co-tijd volgde er een evaluatie in de vorm van verschillende briefwisselingen tussen
de cadetten en de Senaat over de invulling van bepaalde rollen en functies, zoals die van
co-politie en mentor.
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Hoewel er sprake was van een toename van regels en reglemen-

ten, zoals een verbod op fysiek feuten, hield dit niet in dat de co-tijd voor de aankomende
Corpsleden soepeler werd. Dit blijkt uit de notulen van de Corpsvergadering van 2 september 1980, waarin stond dat het Corps van mening was dat ‘voor de toelating tot het
Corps … een zware, maar wel te nemen hindernis gepasseerd [dient] te worden’, want ‘aan
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een volslagen apathisch, dichtgeslagen eerstejaars heeft het Corps niet’.

De aanwezigheid van vrouwen op de KMA leidde, zoals eerder al is aangegeven, tot discussie over en aanpassingen van de regels van de co-tijd. Ook voor het feuten werden er
specifieke regels opgesteld voor de vrouwen. Zo werd alleen toegestaan dat ouderejaars
(nuldejaars) dames naast zich op de grond laten zitten, in plaats van dat zij op haar handen en knieën een fysieke kruk vormden waarop een ouderejaars plaats kon nemen.
Interview, geïnterviewde 7, cohort 4.
AC, map notulen Corpsvergaderingen, 1979-1985, 12 september 1979.
113 AC, map interne correspondentie, ’75-’78.
114 AC map notulen Corpsvergaderingen, 1979-1985,2 september 1980.
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De cadetten waren niet blij met de aandacht die de co-tijd bij mensen buiten de KMA trok.
Tijdens de Corpsvergadering op 2 september 1980 kwam duidelijk naar voren dat bij de
cadetten het gevoel leefde dat buitenstaanders van elk incident een exces maakten. Elk
incident werd volgens de cadetten door buitenstaanders als argument tegen de co-tijd
aangegrepen. Ook werd duidelijk dat in discussies met buitenstaanders termen als sadisme, mortificatieproces en machtsmisbruik steeds vaker gebruikt werden, wat in de ogen
van de cadetten niet terecht was. Cadetten werden er dan ook door de Senaat op aangesproken dat het de verantwoordelijkheid van iedere cadet was ‘om dit soort zaken te
voorkomen’ en ‘om dit soort verhalen in de kiem te smoren’.

115

De naleving van etiquette en regels, zoals het gebruik van tafelmanieren in de eetzaal,
bleef een bron van zorg voor de Senaat. Tijdens de Corpsvergadering van 25 oktober 1977
werden de cadetten dringend gewezen op het gebruik van de prullenbakken voor afval
‘waardoor het gebruik van kopjes, glazen, tafels, stoelen en de vloer (voor dit doel) niet
nodig is’.

116

De cadetten werden door de Senaat ook in het kader van verbetering van het

studieklimaat op dit ‘studentikoos gedrag’ aangesproken: zij verzochten de cadetten om
de microfoon in het Prins Bernhard Paviljoen niet te gebruiken voor allerlei niet-relevante
zaken, zoals het oproepen van een mede-cadet om een broodje in de stad te halen.

117

Niet alleen het niet navolgen van de juiste tafelmanieren bleef een bron van zorg voor de
Senaat, ook de toename van het aantal frauduleuze handelingen in de studie baarde de
Senaat zorgen. In 1977 was er sprake van een duidelijke toename van dergelijke handelingen. Dit leidde ertoe dat er op 9 december 1977 een brief over het onderwerp ‘spieken’
naar de leden van het Corps verstuurd werd. Deze brief bevatte het verzoek de meegestuurde anonieme enquête naar eer en geweten in te vullen. De enquête had als doel het
toekomstig beleid ten aanzien van straffen van frauduleuze handelingen aan te passen
aan de wensen van de leden van het Corps. In de enquête werden uiteenlopende vragen

Zie noot 87.
AC,map Corpsvergaderingen,1979-1985, Corpsvergaderingen 25 oktober 1977.
117 Zie noot 113.
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gesteld over spieken, de cadettenbelofte en werden suggesties gevraagd over wat men
aan de huidige situatie zou kunnen doen.

118

Het versturen van de brief en enquête toont enerzijds aan dat de cadettenbelofte en de
deugd ‘eerlijkheid’ door de cadetten niet meer al te nauw genomen werden. Anderzijds
toont het aan dat het Corps openstond voor veranderingen en niet halsstarrig wilde volharden in standpunten waar geen draagvlak meer voor aanwezig was. Bovendien bleek op
28 april 1980 uit gesprekken tussen de afgevaardigde van de Senaat en de gouverneur
(generaal-majoor M.H. Von Meijenfeldt (1976-1980)) dat de verantwoordelijkheid voor en
het nemen van maatregelen met betrekking tot spieken niet langer bij het Cadettencorps
lag, maar bij de desbetreffende docent.

119

Uit notities van de Senaat over de gesprekken tussen afgevaardigde van de Senaat en de
gouverneur blijkt dat er verschillende punten van onenigheid waren. In het verleden was
de relatie tussen gouverneur en Corps wel eerder gespannen geweest. De relatie tussen
gouverneur van Kloppenburg (1954-1959) en het Corps was ijzig geweest. Kloppenburg
bemoeide zich volgens Stemerdink zo intensief met het leven van cadetten dat dit leidde
tot groeiende spanningen. Zo bepaalde van Kloppenburg bijvoorbeeld de temperatuur op
de hokken van de cadetten. Het naleven van deze regel controleerde hij persoonlijk. De
cadetten legde zich met tegenzin neer bij deze vorm van micromanagement (Groen en
Klinkert, 2003; Stemerdink, 1998:164).
Uit een gesprek tussen de afgevaardigde van de Senaat en gouverneur Von Meijenfeldt op
7 mei 1979 blijkt dat de gouverneur zich eveneens hoogstpersoonlijk bezighield met de
kwestie vrouwelijke cadetten. Dit blijkt onder meer uit de notitie waarin staat dat de gouverneur alles zelf regelde totdat er sluitende regels waren voor bijvoorbeeld de sporteisen
aan dames.

120

De afgevaardigden van de Senaat accepteerden zonder tegenspraak geac-

cepteerd het standpunt, met betrekking tot de vrouwelijke cadetten, van de gouverneur.

AC map interne correspondentie, ’75-’78, 9 december 1977, Brief aan Corpsleden en enquête.
AC map gesprekken met de gouverneur, 28 april 1980.
120 AC, map gesprekken gouverneur, (afgevaardigden Senaat met de gouverneur), 7 mei 1979.
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Een ander punt tussen de Senaat en gouverneur Von Meijenfeldt was dat het Corps het er
niet mee eens was dat een ‘uitgekotst’ Corpslid onder druk van de gouverneur opnieuw
moest worden opgenomen. Uit notities van een gesprek tussen Senaat en gouverneur op
12 oktober 1978 komen wrijvingen zoals deze duidelijk naar voren. De afgevaardigden van
de Senaat tilden de discussie naar een hoger ‘niveau’, door te stellen dat de zaak niet ging
om een uitgekotste cadet, maar om de tegenstelling gouverneur – Corps. Deze tegenstelling uitte zich tijdens het gesprek met de gouverneur in opmerkingen als ‘de cadetten
vragen zich af of U wel representatief bent voor de KMA.’
Bovendien twijfelden de cadetten aan het beleid van de gouverneur. Dit beleid was voor
de cadetten niet altijd even duidelijk. Dit blijkt uit opmerkingen die de afgevaardigden
maakten tegen een tussenpersoon die namens de gouverneur handelde: ‘de cadetten
vragen zich vaak af “wat doet de gouverneur nu weer?” of “wat zegt hij nu weer?”.
De gouverneur stelde zich in het gesprek op zijn beurt enerzijds coöperatief en open op en
maakte duidelijk dat hij wilde werken aan ‘een harmonische situatie’. Anderzijds maakte
hij duidelijk dat als de desbetreffende (uitgekotste) cadet niet opnieuw werd opgenomen,
deze dan functioneerde naast het Corps. Het feit dat een cadet naast het Corps zou kunnen functioneren ‘opent de deur voor de toekomst voor wat betreft het vrijwillig lidmaatschap van het Corps.’ De opmerking over het vrijwillig lidmaatschap was een verkapt dreigement van de gouverneur om de ‘stekker’ uit het Cadettencorps te halen. Dat was geen
loos dreigement omdat het Cadettencorps onder de cadetten snel aan populariteit inboet121

te.

Cadetten zagen het lidmaatschap als een verplichting. De invoering van een vrijwillig

lidmaatschap zou wel eens de ‘doodsteek’ voor het Corps kunnen betekenen.

122

Gouverneur Von Meijenfeldt was, achteraf bezien, een uitzondering onder de gouverneurs
op de KMA. Zijn uitzonderlijke positie blijkt onder andere uit de eerder beschreven aspecten, maar ook uit het feit dat de teugels na zijn vertrek door zijn opvolger, gouverneur
generaal-majoor Klik, weer strakker werden aangehaald (Groen en Klinkert, 2003). Von
Meijenfeldt was een voorstander van de liberalisering van de strenge leefregels van de

121
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Dat bleek ook uit de interviews.
AC map gesprekken gouverneur, 13 september 1978 en 12 oktober 1978.
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opleiding geweest. De wrijving tussen het Corps en de gouverneur kwam deels voort uit
het feit dat gouverneur in bepaalde aspecten progressiever was dan het Corps. De wrijvingen tonen aan dat het Corps enerzijds wilde vasthouden aan zijn tradities en niet openstond voor vernieuwingen en veranderingen van buitenaf, maar anderzijds ook kritisch
stond ten opzichte van de KMA-leiding. Een groep cadetten was tegen verdergaande versoepeling van de leefregels van de opleiding. Zij maakten hun ongenoegen duidelijk bij de
gouverneur. In het tegenspreken van het gezag (in de persoon van de gouverneur) vertoonden de cadetten paradoxaal genoeg echter overeenkomsten met hun generatiegenoten, die zelfbewust genoeg waren geworden om het ‘gezag’ van repliek te dienen.
Uit een interne verhandeling over dienstweigeraars blijkt hoe cadetten aankeken tegen
bepaalde groepen in de samenleving. In het betoog, gericht aan het Corps, schrijft de
cadet dat het woord dienstweigeraar hem enerzijds tot nadenken stemt en anderzijds een
afkeer bij hem oproept. Om de volgende reden vond de cadet dat iedereen zijn dienstplicht moest vervullen: ‘In principe moet dan ook ieder inwoner, naar vermogen, zijn deel
daaraan bijdragen, ook al kan men niet voor de volle honderd procent instemmen met de
geldende waarden en normen. Als men nu weigert zijn deel daaraan mee te dragen, gaat
men volgens mij voorbij aan de grote waarde die men hecht aan bepaalde hier geldende
normen. Niemand neemt dienst omdat hij zo graag mensen leed toe wil brengen. De
dienstweigeraar wordt mijn inziens dan iemand die wel meedeelt in de rechten binnen een
maatschappij, maar zijn plichten in dit kader min of meer verzaakt’.

123

Hij maakt vervolgens onderscheid tussen mensen met gewetensbezwaren, die volgens
hem gewoon in de verzorgende sector van de krijgsmacht aan de slag kunnen, en mensen
die omwille van eigen winstbejag of onwil dienstweigeren. Deze laatste groep mensen valt
buiten de verhandeling van de cadet: zij moesten volgens de cadet gewezen worden op de
feiten (veiligheid en plichtsbesef) en gewoon dienstnemen. Een saillant detail dat bij deze
verhandeling geplaatst kan worden, is dat er verschillende cadetten waren die na hun
middelbare school niet wisten wat ze wilden gaan studeren. Zij vervulden hun dienstplicht
door de opleiding aan de KMA te volgen. Hun insteek was in plaats van ideologisch, prag-
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AC map interne correspondentie ’75-’78, 21 december 1977.
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matisch: viel de opleiding tegen, dan gingen ze na het vervullen van hun diensttijd weg, in
het gunstigste geval rondden ze de opleiding af.

124

In het cadettenblad S-5 verschenen regelmatig ingezonden artikelen over de co-tijd. Tot
1975 gingen deze artikelen over ervaringen met, de beleving zowel van de coördinator als
van een stier en mededelingen over het programma. De ingezonden verhalen over de
ervaringen van stieren gingen over het feit dat de ontgroening zelf als zwaar werd ervaren. Elke auteur gaf echter aan achteraf blij te zijn met het behalen van de ‘eindstreep’.
Daarnaast beschreven zij de vele voordelen die de ontgroening voor hen had opgeleverd,
zoals kameraadschap en doorzettingsvermogen. Ook werden artikelen geplaatst die leidden tot een schriftelijke discussie over het fysiek feuten. Deze discussie begon begin jaren
zestig in het cadettenblad. Andere ingezonden artikelen gingen over de oproep om de
ontgroening diepgaander te evalueren.

125

In jaargang 21 (1975 en 1976) verschenen de eerste kritische artikelen over de co-tijd,
zoals het artikel ‘Co- periode ja of nee’. In dit artikel werd voor het eerst een afweging
gemaakt tussen de voor- en nadelen van de co-tijd. De conclusie van het artikel was als
volgt: ‘Kritiek leveren is altijd al gemakkelijk geweest, vooral als je een groep achter je hebt
staan, maar met oplossingen komen blijkt bij velen boven hun capaciteiten te gaan. Zolang
er geen betere methoden worden aangedragen, zal de huidige vorm noodzakelijkerwijs
gehandhaafd dienen te worden’.

126

Deze conclusie is om verschillende redenen typerend. Ten eerste werd het S-5-blad door
verschillende facties (binnen het Cadettencorps) gebruikt om hun mening en visie aan hun
medecadetten kenbaar te maken. Op de tweede plaats werd er een heldere afweging
gemaakt waaraan een praktische interpretatie aan werden verbonden.
Toch werden in de jaargangen die volgden steeds kritischer artikelen geplaatst over het
Corps, over de Senaat en werd men kritischer op zichzelf en de cadettengemeenschap.
Een voorbeeld van een artikel waarin zelfkritiek aan bod komt, is het artikel ‘Confidenti-

Geïnterviewde 5, cohort 4.
Cadettenblad S-5, jrg.19.
126 Cadettenblad S-5, jrg. 21, nr.3, p21.
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eel!?’. In dit artikel stelt de auteur de vraag: ‘Wat is er nu eigenlijk aan de hand binnen het
Cadettencorps?’.

127

In het artikel draagt de cadet verschillende aspecten aan, zoals Se-

naatswisseling, gouverneur Von Meijenfeldt, en ´de algemene maatschappelijke stand van
democratisering en [het] open breken van oude gesloten gemeenschappen’. Over de relatie tussen de gouverneur en het Corps schrijft de auteur het volgende: ‘Behoudend omdat
Corps in oude stijl en tradities hoog in het vaandel stonden geschreven. Daar zijn we natuurlijk aan gewend geraakt en daarom komt de nieuwe gouverneur voor mij soms door128

dravend over.’

De auteur vervolgt het artikel met het feit dat gouverneur Von Meijen-

feldt, de KMA en de maatschappij dichter bij elkaar wilde brengen. Dit zou volgens de
auteur leiden tot ingrijpende consequenties. De auteur vraagt zich wel af welk beleid de
Senaat moet voeren met betrekking tot de gouverneur en in hoeverre de Senaat representatief is voor de hele cadettengemeenschap. Ook geeft hij aan dat de cadetten wel
allerlei verwachtingen hebben van anderen, maar daar zelfs niets aan doen. Bovendien
heeft de auteur kritiek op het gedrag van cadetten in de stad. Hij schrijft hierover: ‘Echter,
dat Jan Cadet de stad intrekt om zich bezig te gaan houden met het afzeiken van ieder
willekeurig meisje, stuit slechts op weinig kritiek en wordt als zijnde een tak van sport intensief bedreven’.

129

Een jaar (1978 en 1979) later wordt het beleid van de Senaat nogmaals aan de kaak gesteld in het artikel: ‘Straft de Senaat te eenzijdig?’.

130

In dit artikel wordt opgeroepen tot

duidelijkheid in straffen en de zwaarte ervan, zodat dit voor iedereen duidelijk zou worden. Ook de coördinatieperiode wordt door een eerstejaars beschreven. De toon is hierbij
kritischer dan in vorige artikelen. Deze persoon beschrijft de ontberingen en komt vervolgens met enkele ‘verbeterpunten’, die opgevat kunnen worden als verkapte kritiek. In
deze punten wordt beschreven dat sommige tweedejaars tijdens de coördinatieperiode
uit hun rol vielen en toch mee gingen feuten en dat sommige derdejaars te ‘enthousiast’
waren. De rol van de mentoren noemt de auteur onduidelijk. Deze ontberingen hebben er

Cadettenblad S-5, jrg 21, p24.
Zie noot 111.
129 Zie noot 111.
130 Cadettenblad S-5, jrg. 22.
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volgens de cadet wel toe geleid dat het ‘Corpslidmaatschap extra gewaardeerd zal worden’.

131

In 1980 wordt er een venijnig artikel ingezonden waarin een nuldejaars schrijft: ‘volgens
e

mij is het hele 3 jaar een selectiefout geweest. Daar moet je als beschaafde (toen nog)
nuldejaars dan respect voor hebben!’

132

De schrijver eindigt zijn artikel met de zinnen: ‘De

introductieperiode was: lopen, lopen, lopen. De CO-periode was: ontzag, ontzag, ontzag.
De AMO-periode is: inspectie, inspectie, inspectie. Maar ach …wie weet went het wel!’

133

Een artikel met deze toon en strekking was tot dusver nog niet voorgekomen en vooral
niet van een eerstejaars. Dit artikel is inhoudelijk het enige in zijn soort en kan derhalve als
een uitzondering worden beschouwd. Andere artikelen hebben, ieder op eigen wijze, een
constructieve boodschap Een boodschap die in de loop der jaren van toon verandert van
ludiek naar licht sarcastisch. Ofschoon het hierboven vermelde artikel een uitzondering te
noemen is, toont de publicatie hiervan wel aan dat het Corps openstond voor kritiek en
dat de cadettengemeenschap niet alleen kritischer werd naar anderen, maar ook naar
zichzelf.

5.5.5

VERGELIJKING GENERATIEGENOTEN

In vergelijking met hun generatiegenoten waren cadetten uit de periode 1978-1980 conservatiever en neigden ze op politiek terrein eerder naar rechts dan naar links. Ze behoorden tot de groep waar tegen linkse jongeren zoals punkers fel protesteerden.
In hoeverre informalisering (deel uitmakend van de vermaatschappelijking) op de KMA
zich uitte in bijvoorbeeld studentikoos gedrag (zoals in de eetzaal), is moeilijk vast te stellen. Ten tijde van gouverneur Von Meijenfeldt werden allerlei (defensieregels) omtrent
verlof en kleding versoepeld. Dat niet alle cadetten het hiermee eens waren, blijkt uit
gesprekken tussen de Senaat en de gouverneur. Enerzijds is het opvallend dat gouverneur
Von Meijenfeldt op veel punten progressiever bleek te zijn dan de cadetten zelf. Anderzijds lieten de cadetten blijken dat ze het niet met het beleid van de gouverneur eens
Zie noot 114,.
Cadettenblad S-5, jrg 23.
133 Zie noot 116,
131
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waren en, net als hun generatiegenoten, weerstand boden tegen het beleid van het gezag.
Het bieden van weerstand tegen het progressievere gezag behoort paradoxaal genoeg tot
een uiting van het democratiseringsproces.
In vergelijking met de relatie tussen gouverneur Kloppenburg en het Corps, waarbij het
Corps uiteindelijk morrend alle bemoeienissen accepteerde, is het opvallend dat het Corps
weerstand bood tegen gouverneur Von Meijenfeldt. Het Corps was, net als zijn generatiegenoten, kritisch op het eigen gezag, maar, in tegenstelling tot de meeste generatiegenoten, wilde het Corps geen progressieve veranderingen doorvoeren en was zij behoudend.
Hoe de onderlinge verhouding tussen de cadetten precies was, is moeilijk te achterhalen.
Er waren cadetten die neerkeken op burgers en hun eigen generatiegenoten, maar er
waren er ook die hun eigen plan trokken en bevriend waren met leeftijdsgenoten buiten
de KMA.

5.6

COHORT V (1996-1999)

De keuze voor deze laatste tijdsperiode komt voort uit verschillende aspecten, zoals de
uitkristallisatie van veranderingen in de arbeidsverhoudingen, de opschorting van de
dienstplicht en de introductie van ‘kort-model’ aspirant-officieren die werden opgeleid
naast de ‘lang-model’ aspirant-officieren.
De leeftijd van de zes geïnterviewden (geboren in de periode 1978-1981) varieerde tijdens
de afname van de interviews tussen de 25 en 30 jaar. Drie van de ouders behoren, afgaande op hun beroep, tot de middenklasse, drie tot de hoogste klasse; de beroepen
variëren van machinist tot officier van justitie. Twee moeders zijn huisvrouw, de andere
moeders zijn werkzaam als administratief medewerker of caissière. De laagst genoten
opleiding van de moeders is MAVO en het hoogste gymnasium. Van de zes geïnterviewden
gaven drie personen aan niet religieus te zijn en drie zijn Protestants.
Enkele van de geïnterviewden uit dit laatste cohort hebben nog geen tien jaar geleden de
KMA verlaten. De redenen van de geïnterviewden voor een opleiding aan de KMA te kiezen verschilt van de redenen van de geïnterviewden in de vorige cohorten. In de vorige
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cohorten kozen de geïnterviewden voor de KMA om het vaderland te kunnen verdedigen
(vlak na de oorlog of tegen het communisme) of om een zinvolle invulling te geven aan de
dienstplicht (waarbij men soms ‘bleef hangen’). De val van de Muur in 1989 heeft ertoe
geleid dat de dreiging voor een conventionele of nucleaire oorlog op de Noord-Duitse
Laagvlakte is verdwenen.
De gevolgen van de val waren groot. Zo werd de opkomstplicht voor onbepaalde tijd opgeschort, kwamen er verregaande bezuinigen die leidden tot inkrimping van het defensieapparaat en vond er een heroriëntatie plaats over het nut en de functie van Defensie als
instituut. Uit deze heroriëntatie vloeiden deelnames voort aan verschillende vredesoperaties, onder de vlag van de Verenigde Naties, Europese Unie of de NAVO. De heroriëntatie
op het nut en de functie van het instituut zou tot de aanslagen van 11 september 2001
latent op de achtergrond aanwezig blijven.
Redenen voor geïnterviewden in dit cohort om naar de KMA te gaan zijn heel persoonlijk
(individualitsch van aard):‘het beleven van avontuur’, het feit dat officier-zijn een afwisselend beroep is (niet een van acht-tot-vijf-baan), het type opleiding (afwisseling van studie
en sport) en de mogelijkheden om een carrière te kunnen opbouwen.

5.6.1

VORMING

De geïnterviewden omschrijven vorming als een geleidelijk proces dat, onder andere, de
persoonlijkheid beïnvloedt en leidt tot de ontwikkeling van specifieke competenties. Enkele geïnterviewden vermelden zeer expliciet een aantal competenties. In deze opsomming
van maken zij een duidelijk onderscheid naar competenties, die specifiek zijn voor de KMA
en competenties, die gelden voor alle medewerkers van Defensie. Een respondent geeft
aan: ‘Zevenentwintig competenties heeft de Koninklijke Landmacht geformuleerd, uiteenlopend van interpersoonlijke sensitiviteit tot kostenbewustzijn.’

134

Het meest vormende aspect op de KMA is, volgens de geïnterviewden, de groep waarmee
ze dagelijks optrokken. Het vormende aspect dat voortkomt uit deze groep is naar hun
beleving groter dan de vorming die voortkomt uit het Cadettencorps en/of de specifieke
134

Interview, geïnterviewde 3, cohort 5.
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militaire vorming. De samenstelling van deze specifieke groep was gemêleerd; de cadetten
waren afkomstig uit verschillende wapen –en dienstvakken. Een deel van de groep vormde zich op het internaat en bestond uit mannen en vrouwen die in de weekeinden hun tijd
doorbrachten op het Kasteel in plaats van naar huis te gaan. Twee leden in het cohort
kwamen bovendien uit één Corps-familie (vader-zeun) en twee andere waren kamergenoten van elkaar. Leden uit deze informele groep (cohort V) gingen dagelijks samen eten,
sporten en ondernamen allerlei andere activiteiten. Deze groep (cohort V) ontstond naast
het Cadettencorps, het Cadettenbataljon en de wapen- en dienstvakken.
Op de vraag wat de KMA-opleiding heeft nagelaten in de vorming, noemt een enkeling dat
er meer aandacht besteed had mogen worden aan de mentale weerbaarheid. Deze opmerking komt voort uit de eigen ervaringen die de respondent heeft opgedaan tijdens
uitzendingen. Hier heeft hij ervaren dat hij als commandant vaak op zichzelf was aangewezen, in tegenstelling tot het internaat waar hij een groepsmens was. Een andere oudcadet vindt dat er meer aandacht besteed had mogen worden aan leiderschap in de militaire vorming. De meeste geïnterviewden vinden dat er weinig op de vorming is aan te
merken.
Het internaatsysteem lijkt bij dit cohort een grotere rol te spelen dan bij de vorige cohorten. Een verblijf op een internaat begon in deze tijd steeds meer af te wijken van wat in de
maatschappij als geheel normaal werd beschouwd. Tijdens de gesprekken komen allerlei
zaken aanbod die samenhangen met het internaatsysteem, zoals slapen op slaapzalen en
de eerste drie maanden geen verlof. Een oud-cadet vertelt over zijn eerste dag: ‘Het gevoel alsof je op een rijdende sneltrein stapte. Je wist niet wat er ging gebeuren en daar
kwam je ook eventjes niet achter. Tsjak, het ging zo hard en je kreeg zoveel nieuwe indrukken. Raar was dat toen je de eerste keer op je kamer kwam met 12 anderen, alles was raar
en alles was nieuw.
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Een ander respondent omschrijft de overgang naar het internaatsysteem als volgt: ‘Dat
was wennen, daar moest ik zelf heel erg aan wennen. Je kwam zo uit het VWO en opeens
lag je met 8 man op één kamer. Vooral omdat ik een beschermende opvoeding had geno135

Interview, geïnterviewde 2, cohort 5.
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ten, in die zin, denk ik, was het goed voor me. Het vormde je heel erg met 8 man op één
kamer. Eén kickstart voor het groepsproces. Je werd dus heel snel erg zelfstandig. Je weekte wat sneller los van thuis. Wat dat betreft was het internaatsysteem essentieel voor het
136

proces.’

Later in het gesprek voegt dezelfde respondent hieraan toe: ‘We waren een

club. Het was wel je wereld, het was wel beperkt op dat moment. Jouw wereld was de
KMA. Jij was cadet, je maatjes waren cadet en daar speelde het zich af. Dat was dan ook
een beperking van zo’n internaatsysteem.
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5.6.2

CADETTENCORPS

Niet alle cadetten op de KMA waren lid van het Cadettencorps. Begin jaren negentig
(1992) is met de komst van de Beroeps Bepaalde Tijd (BBT-ers) het onderscheid ontstaan
tussen ‘lang’- en ‘kort-model’ cadetten. ‘Kort-model’ cadetten hebben of wel al een HBO
of universitaire studie afgerond of zijn onderofficier; hun opleiding op de KMA duurt één à
twee jaar. De ‘lang-model’ cadetten komen meestal direct van het VWO of hebben een
propedeuse behaald op HBO of universiteit. Hun opleiding duurt vier jaar.
Naast het verschil in opleidingsduur is een ander verschil dat ‘kort-model’ cadetten tot
2000 niet verplicht waren lid te worden van het Cadettencorps; dit was vanaf 2000 het
geval. Een bijkomend voordeel van lid zijn van het Cadettencorps was dat men automatisch lid was van alle verenigingen. De ‘kort-model’ cadetten werden aanvankelijk geweerd uit deze verenigingen, omdat het Corps de ‘kort-modellers’ niet als gelijken wilde
accepteren.
Deze verenigingen leveren op hun wijze een bijdrage aan de vorming. Dat de vormende
werking van de verenigingen op meer vlakken plaatsvindt dan alleen op sportief, cultureel
of sociaal gebied, blijkt uit de uitspraak van één van de geïnterviewden. Deze respondent
beschrijft het verenigingsleven als volgt: ‘Een poel van activiteiten. Je moest voor jezelf
selecteren om niet overbelast te raken’.

Interview, geïnterviewde 1, cohort 5.
Interview, geïnterviewde 1, cohort 5.
138 Interview, geïnterviewde 4, cohort 5.
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De toenmalige BBT’ers namen ook geen deel aan de co-tijd (coördinatietijd), de opvolger
van de ontgroening. De co-tijd is, doordat de cadet steeds meer als werknemer van Defensie wordt beschouwd, steeds meer gebonden aan allerlei regels. Zo zijn de ‘scherpe’ aspecten van de co-tijd, zoals natkeren, het beperken van de nachtrust en schelden, niet
meer toegestaan. Bovendien moet de co-tijd in een steeds kortere tijd worden afgehandeld
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en is het draaiboek verder uitgebouwd. In dit draaiboek zijn in de loop der jaren

onder meer de doelstellingen, dagindeling en taakverdeling steeds uitgebreider uitgewerkt. Doordat de scherpe kantjes afnamen, heeft de co-tijd een ander karakter gekregen.
De eerste dagen van de co-tijd wordt de aspirant-cadet overrompeld met allerlei fysieke
oefeningen, informatie over Corpsgeschiedenis, uitleg van tradities, enzovoort. Na een
paar dagen krijgt de co-tijd een ludieke draai. Ondanks deze veranderingen ten opzichte
van de ontgroening, wordt de co-tijd nog steeds als fysiek zwaar ervaren. Dit komt onder
andere door het systeem van belonen en straffen, respectievelijk rust of een fysieke prikkel (zoals een bepaalde tijd in een fysiek ongemakkelijke positie staan). Dit systeem draagt
er mede aan bij dat de cadetten de co-tijd verschillend ervaren hebben.
Ofschoon de geïnterviewden wisten dat ze een co-tijd zouden meemaken, kwam het begin
van de co-tijd als een verrassing. Iemand verwoordt zijn ervaringen als volgt:‘Ik wist van
tevoren wat een ontgroening was, maar ik kon me er niks bij voorstellen. Ik heb het eigenlijk op me af laten komen. Er was eigenlijk geen moment geweest van: dit kan ik niet en af
en toe waren er best wel leuke momenten (…).’
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Een andere geïnterviewde vond de co-

tijd verre van leuk: ‘Een zwarte periode die voor mij achteraf heel goed is geweest. Het
sprak mij niet aan dat ouderejaars heel dreigend overkwamen, zeker in het begin. Je kende
ze niet en je was moe en je moest allerlei dingen doen die je helemaal niet gewend was.
Dat mensen je echt vernederden, ze braken je eerst af en daarna begon de opbouw. Als je
dat door had, dan ging er een lichtje bij je branden’.
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Alle geïnterviewden zijn het er over eens dat men snel de essentie van de co-tijd eruit
moest zien te pikken. Een geïnterviewde omschrijft het als volgt: ‘Gauw proberen de esMomenteel is het een vast onderdeel van de opleiding voor alle cadetten.
Interview, geïnterviewde 2, cohort 5.
141 Interview, geïnterviewde 4, cohort 5.
139
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sentie er uit te pikken, kijken van: wat gebeurt er nu. Wat verwachten ze nu eigenlijk van
me? Dat leerde je al heel snel, van oké, dit is een simpel systeem van straffen en belonen.
Je deed je best om het gewenste gedrag te laten zien, dan had je ook minder last van sancties van ouderejaars. Op een gegeven moment waren er bepaalde gedragingen die ik niet
wilde laten zien. Dat was dan mijn koninkrijkje wat ik dan verdedigde. Als je dat snel door
had, hier willen ze heen, dan was het niet moeilijk’.
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Op een enkeling na zijn alle geïnterviewden als derde- en vierdejaars actief betrokken
geweest bij het organiseren van de co-tijd en het feuten. Een taak in de organisatie of een
taak als coördinator werd als moeilijk ervaren. De moeilijkheid was onder andere om
grenzen aan te geven (zowel voor jezelf als bij medejaargenoten) en te beslissen wat te
doen bij overschrijding van deze grenzen. Een respondent omschrijft het feuten als volgt:
‘Feuten: je probeerde iemand bewust te laten worden van zijn gedragingen, het maakte
jou ook bewust van de verantwoordelijkheden. Je kon niet alles doen, je werd wel gedwongen binnen een bepaald kader te blijven’.
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Uit deze uitspraak komt naar duidelijk naar

voren dat er kaders waren waaraan feutende cadetten zich diende te houden. Ondanks
alle regelgeving bleven excessen, zij het sporadisch, voorkomen.
Deze excessen zijn in vergelijking met de excessen die beschreven zijn door geïnterviewden uit vorige cohorten, relatief onschuldig. In het derde cohort vertelden drie van de zes
oud-cadetten het verhaal dat een rug van hun medecadet tijdens de ontgroening op dusdanig wijze beschadigd was dat hij daar jaren later nog last van had.
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Een voorbeeld van

een incident tijdens de co-tijd uit het zesde cohort, - de geïnterviewde zelf vond het overigens geen exces (mensen buiten de KMA wel) -,is het volgende:‘één meisje had lang blond
haar en toen liet iedereen zich nog gewoon kaalscheren. Toen ging er bij haar de schaar in.
De dame in kwestie kon het niet verkroppen. Het heeft nog een staartje gekregen, wat er
toe geleid heeft dat het niet meer mag tijdens de ontgroening.’

Interview, geïnterviewde 2, cohort 5.
Interview, geïnterviewde 3, cohort 5.
144 Interview, geïnterviewden 2,4 en 5, cohort 3.
145 Interview geïnterviewde 5, cohort 5.
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De pa-zeun en ma-deuchterrelatie werden als zeer positief ervaren, een geïnterviewde die
de KMA halverwege de opleiding moest verlaten, heeft nog maandelijks contact met zijn
pa en zeun. Het werd als fijn ervaren om na de ontgroening opgenomen te worden in een
‘familie’. Ook was het fijn om iemand boven zich te hebben die een cadet verder kon begeleiden. Bovendien werd het opbouwen van een netwerk, met name voor later tijdens
het carrière-maken, als een bijkomend voordeel beschouwd. Andere activiteiten van het
Cadettencorps, zoals het Assaut en de C&A-wedstrijden, werden zowel als ‘geweldig’ als
‘indrukwekkend’ en ‘leerzaam’ beschouwd. Dit gold vooral voor cadetten die actief betrokken waren bij de organisatie van één van deze evenementen.

5.6.3

ZELFBEELD

De eerste dag van de opleiding wordt door de geïnterviewden duidelijk en helder beschreven, door sommige van uur tot uur. Enkele beschrijven het als ‘het binnenstappen in een
nieuwe wereld’, een ander beschrijft het als ‘stappen op een soort rijdende sneltrein’. De
reacties van de omgeving op de keuze van de geïnterviewden om een opleiding aan de
KMA te volgen, waren verdeeld. Verschillende ouders waren trots op hun zoon of dochter.
Deze ouders vonden de opleiding aan de KMA echt iets voor hun zoon of dochter. Andere
ouders waren, onder andere door uitzendingen zoals naar Srebrenica, meer terughoudend. De reacties van vrienden en vriendinnen liepen uiteen. Een groepje vriendinnen van
een geïnterviewde uit Den Helder vond het leuk voor haar, maar de vriendinnen waren
ook bang dat hun vriendin arrogant zou worden en hen niet meer zou zien staan als ze
terug zou komen. Deze angst voor arrogantie kwam voort uit hun ervaringen met adelborsten op de dansschool en negatieve ervaringen uit de directe omgeving. Een vriendin had
ervaren hoe een officier haar vader, een onderofficier, in het openbaar behandelde: in het
openbaar werd de vader van haar vriendin terechtgewezen.
In het beeld dat de geïnterviewden van het officierschap hebben, zijn uiteenlopende richtingen te onderscheiden. Enerzijds zijn er geïnterviewden die vinden dat de officier primair
een leider is. Dit wordt gespecificeerd met aanvullingen als het weloverwogen beslissingen moeten nemen en het moeten voorkomen van roekeloos gedrag. Dit beeld van leider-
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schap wordt door de geïnterviewden verder toegelicht door aan te geven dat een officier
deel uitmaakt van het hoger kader en daardoor een grotere verantwoordelijkheid heeft.
Anderzijds is er een groep die vindt dat ze hun taak als officier, met de hierbij behorende
aspecten, zo goed mogelijk moesten uitvoeren. Aspecten die volgens deze geïnterviewden
behoren tot dit officierschap, zijn het vervullen van een voorbeeldfunctie, het zich inleven
in andere mensen, maar ook het zich bewust -zijn van het feit dat men altijd een officier is
(niet alleen van negen tot vijf). Dit laatste uit zich naast het uitoefenen van de functie in
de organisatie, ook in het dagelijks leven, bijvoorbeeld in keuze voor kleding en gedrag.
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De verschillende antwoorden op vraag over het beeld van officierschap kunnen gedeeltelijk worden verklaard uit de verschillen tussen de dienst- en wapenvakken. Daarnaast kan
opgemerkt worden dat vrouwelijke geïnterviewden bijvoorbeeld het woord leiderschap
nooit expliciet in hun mond nemen of er slechts impliciet aan refereren.
Het zelfbeeld van de cadetten is met name gebaseerd op het zich afzetten tegen het studentenleven. Een geïnterviewde geeft toe dat een cadet zich wel iets meer voelde dan een
student in het Bredase. De verklaring die ze hiervoor geeft, is dat dit zelfbeeld gevoed en
bevestigd werd door de Bredase studenten zelf. Volgens de geïnterviewde werden cadetten door de studenten beschouwd als arrogant, simplistisch en als ‘haantjes’. Toen dit
bekend was bij de cadetten, gingen ze zich hier ook naar gedragen, deels om te provoceren, maar ook om als groep naar buiten te treden. De arrogante houding werd nog eens
versterkt door de selectiecriteria die cadetten hadden doorlopen: ‘Wij waren door de
selectie heen gekomen en daarom voelden wij ons bijzonder of anders’. Het ‘zichzelf anders-voelen’ wordt volgens enkele geïnterviewden nog eens versterkt door het feit dat zij
als cadetten in staat waren om ‘verschillende bordjes in de lucht te houden’.
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Op de vraag of officieren zich ook tot de ‘crème-de-la-crème’ rekenen, antwoordt een
geïnterviewde:‘Dat vond ik wel toen ik van de KMA afkwam. Ik denk er nu wat genuanceerder over. Ik vind een officier, vooral een ‘lang-model’, voor wat hij doet wel bij de
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Geïnterviewden, cohort 5.
Geïnterviewden cohort 5.
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‘crème-de-la-crème’ zou moeten behoren.’ Andere geïnterviewden maken een vergelijking met collega’s in het buitenland. Zij vergelijken hun eigen positie als officier in de Nederlandse samenleving met de posities van collega’s in Turkije, Griekenland en GrootBrittannië. De geïnterviewden constateren dat officieren in die landen op een voetstuk
worden geplaatst. Ook wordt er in de antwoorden op de vraag of een officier zich mag
rekenen tot de ‘crème-de-la-crème’, door de geïnterviewden gerefereerd aan de selectieprocedure die een cadet heeft doorlopen en aan de verantwoordelijkheid die een officier
heeft. Een andere geïnterviewde geeft, op een schaal van 1 tot 100 (waarbij 1 staat voor
helemaal niet behoren tot de ‘crème-de-la-crème’), aan waar een officier in de samenleving staat. Op deze schaal krijgt het officierschap 80 punten. De geïnterviewde voegt
daaraan toe: ‘Ze staan wel hoog, maar behoren niet tot de ‘crème-de-la-crème’.
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Een andere geïnterviewde omschrijft zijn zelfbeeld als volgt: ‘Je staat er wel eens van: kom
maar op, wie maakt mij wat. Dat wordt denk ik met name binnen de KMA met zijn allen
gecreëerd. Wie maakt ons wat? We dachten echt dat we God waren.’
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De geïnterviewde

van deze uitspraak geeft aan dat dat het gevolg is van de groepswerking en de vorming in
de militaire pijler. ‘Je wordt de ‘sportschool’ ingestuurd, begon aan je lichaam te werken.
Je zat fysiek goed in mekaar en mensen die fysiek goed in mekaar zitten worden over het
algemeen positiever ontvangen. Daarna liep je ook nog eens een keer met zijn allen door
de stad. Je ging nooit alleen stappen, altijd met zijn tienen.’
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Toch wordt dit beeld door enkele geïnterviewde genuanceerd, bijvoorbeeld door het maken van een vergelijking met het bedrijfsleven of door de term ‘crème-de-la-crème’ te
relativeren.
Een geïnterviewde vertelt kort hoe de samenleving volgens hem naar een officier kijkt. Hij
maakt een duidelijk onderscheid tussen de wijze waarop ouderen en jongeren naar een
officier kijken en waardoor de verschillen tussen hen verklaard zouden kunnen worden:
‘Dit had te maken met de afschaffing van de dienstplicht. Oudere mensen hadden nog een

Interview, geïnterviewde 1, cohort 5.
Geïnterviewden cohort 5.
150 Interview, geïnterviewde 5, cohort 5.
151 Interview, geïnterviewde 5, cohort 5.
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beeld van een officier. Voor de meeste jongeren ben ik gewoon een sukkel in een groen pak
en dat daar toevallig sterren op zitten, zegt ze helemaal niks.’
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De omschrijvingen die de geïnterviewden geven van een doorsnee-cadet tijdens hun opleiding lopen nogal uiteen. Een doorsnee-cadet wordt door een geïnterviewde als volgt
omschreven:‘Een doorsnee-cadet, dat zou iemand moeten zijn die niet zo verschrikkelijk
goed is op één terrein, maar bij alles boven de maat zou moeten kunnen presteren, Het
belangrijkste: hij moet veel dingen tegelijk kunnen doen.’
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Andere geïnterviewden onder-

schrijven dit beeld, maar leggen in hun antwoorden meer nadruk op resultaten die cadetten behaalden. Volgens deze geïnterviewden zijn de meeste cadetten tevreden met een
voldoende. Eén van de geïnterviewden geeft het volgende voorbeeld:‘Qua sport, gewoon
je eisen halen, maar niet waar je 2800 meter moet lopen op de coopertest 3500 meter
154

lopen, maar 2900 meter of zo’.

Een andere geïnterviewde omschrijft een doorsnee-

cadet als volgt: ‘In mijn tijd was een doorsnee-cadet iemand met een soort roeping die
voor Defensie had gekozen. Iemand die dus met een bepaalde roeping bij Defensie kwam.
Die eigenlijk niet zo goed wist waarom, maar wel wist, daar moeten we heen.’ De desbetreffende geïnterviewde vult zijn omschrijving aan de volgende opmerking: ‘Eenmaal op
KMA, werd hij daar pas arrogant gemaakt’ en ‘Zijn verblijf op de KMA wist hij in te vullen
met leren, groeien en proberen zoveel mogelijk dingen te doen’.

5.6.4

155

ARCHIEF

Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, valt er een toename te constateren van allerlei
publicaties,
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zoals huishoudelijke reglementen (het eerste dateert uit 1972), program-

maboekjes voor cadetten tijdens de co-tijd, consignes en programmaboekjes van lustrumvieringen van allerlei uiteenlopende verenigingen die het Cadettencorps rijk was.
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Opval-

lend is een boekje uit 1985 voor eerstejaars cadetten. In tegenstelling tot andere boekjes
begint dit boekje met de cadettenbelofte en een toelichting over wat deze belofte in-

Interview, geïnterviewde 1, cohort 5.
Interview, geïnterviewde 1, cohort 5.
154 Interview geïnterviewde 5, cohort 5.
155 Interview geïnterviewde 2, cohort 5.
156 AC en bibliotheek KMA.
157 Bron: www.NLDA.nl.
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houdt. In deze toelichting wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten
trouw, actieve trouw en passieve trouw. Onder actieve trouw wordt verstaan dat een
cadet zich daadwerkelijk inzet voor het Cadettencorps, bijvoorbeeld door het bekleden
van een bestuursfunctie. Passieve trouw betekent dat een cadet zich houdt aan de Corpsnormen en tradities.
Een groot deel van het boekje gaat over gedragsnormen: hoe een cadet zich dient te gedragen in de mess, in de Grote Zaal, tijdens de verschillende feesten, tijdens het reizen,
welke regels er zijn ten aanzien van haardracht, tafelmanieren, enzovoort. Bij het stukje
over haardracht valt een opmerking over de snordracht op. De snordracht wordt door de
Chef du Protocol (CDP) beoordeeld en is niet meer alleen voorbehouden aan de tamboermaître.
De regels voor de haardracht zijn minutieus beschreven, zoals ‘het haar mag maximaal
halverwege de oren komen’ en ‘bakkebaarden mogen maximaal tot de laagste inplant van
het oor komen’.
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Uit al deze regels valt op te maken dat de rol van het Corps in de vor-

ming is veranderd. Veel regels hebben een disciplinerende functie, maar komen ook voort
uit een lange traditie. Ook zijn er regels die die opgesteld zijn om zich af te zetten tegen de
versoepeling van de defensieregels.
Halverwege de jaren tachtig werden de draaiboeken voor de ontgroening, in vergelijking
met de jaren zeventig, uitgebreider. Dit wordt onder andere veroorzaakt door aandacht
van de media. Het regionale dagblad De Stem publiceerde op 14 september 1981 een
artikel over tien cadetten die zouden zijn opgenomen in het ziekenhuis, een van hen zou
‘half dood’ zijn. De cadetten waren in het ziekenhuis terechtgekomen door een samenloop van omstandigheden. Voorafgaand aan de ontgroeningperiode hadden de cadetten
een fysiek zware militaire introductieperiode doorlopen en verschillende cadetten hadden
uit angst om niet toegelaten te worden tot het Corps hun blessures verzwegen. ‘De vermoeienissen van de co-tijd, in combinatie met de warmte, zorgden er ondanks de voorzorgsmaatregelen van de coördinatiecommissie voor dat zij zich alsnog tot een arts moesten wenden’ (Groen en Klinkert, 2003: 436). Dit incident leidde tot Kamervragen en tot de
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AC boekje eerstejaars 1985.
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instelling van een commissie onder leiding van A.J. Lems. Deze adviseerde de co-tijd te
laten voort bestaan, maar adviseerden ook coördinatoren en mentoren beter te instrueren (Groen en Klinkert, 2003: 436).
Dit advies leidde tot meer en nauwkeuriger richtlijnen. In de richtlijnen voor coördinatoren uit 1989 zijn bijvoorbeeld de taken en bevoegdheden duidelijk omschreven en aangegeven. De organisatie (coördinatiecommissie, co-com) deed een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de coördinatoren om excessen te voorkomen. Daarnaast werd
er het volgende van de coördinator verwacht: ‘In situaties waarin u zelf denkt de grens van
het aanvaardbare te gaan benaderen is het daarom verstandig om een mentor mee te
nemen, niet alleen om de coördinator het sein te geven wanneer volgens hem de grens
bereikt is, maar zeker ook om later geen vervelende beschuldigingen naar het hoofd geslingerd te krijgen’.
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Deze richtlijnen moesten de coördinatoren behoeden voor exces-

sen, maar hen ook beschermen tegen allerlei consequenties die hieruit konden voortvloeien.
Het Corps nam in de jaren negentig twee enquêtes onder zijn leden af. De enquêtes werden gebruikt om bij de leden te peilen hoe zij tegen bepaalde zaken aankeken. Bovendien
werden pogingen ondernomen de resultaten om te zetten in beleid. Dit blijkt uit verwijzingen naar de enquêtes in de daarop volgende Corpsvergaderingen.
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De eerste enquête werd afgenomen in 1994. Deze had betrekking op de Corpsmentaliteit. Uit deze enquête kwamen de volgende resultaten voort: de betrokkenheid bij
het Corps was groot, er bestond de mogelijkheid tot samenwerking en uitwisseling van
ideeën, er bestond bereidheid verantwoordelijkheid te leren nemen en de cadettenbelofte werd niet als iets achterhaalds beschouwd. Negatieve aspecten die uit de enquête naar
voren kwamen, waren: ‘wel willen maar niets doen’, elkaar afdekken, roddelen, slechte
communicatie en slechte omgang met Corpsanciënniteit. De tweede enquête werd in
september 1995 afgenomen. Deze enquête ging over de integratie van BBT’ers. Vooral de
ouderejaars vonden dat de BBT’ers onvoldoende waren geïntegreerd. Veel Corpsleden
159
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AC map co-com 1989.
AC, map Corpsenquête 1990, 5 mappen, vertrouwelijk, enquêtes 1994, resultaten map sp 89-96 en map
enquête BBT 1995.
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vonden dat de integratie te eenzijdig was en vooral gezien en ingestoken werd vanuit het
Corps in plaats van vanuit de BBT’ers. Werd de integratie van de BBT’ers werd al als lastig
ervaren, de integratie van de specialisten (met een afgeronde WO- of HBO-opleiding)
werd als nog ‘moeilijker’ beschouwd. Veel BBT’ers volgden een korte opleiding: in plaats
van vier jaar (‘lang-model’ opleiding) bleven zij maar voor één à twee jaar op de KMA. De
specialisten, onder wie militairen die al enkele jaren bij Defensie werkzaam waren, kregen
een opleiding van ongeveer twaalf weken en verlieten vervolgens de KMA.
De beslommeringen van een Corpsopa
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geven op een ludieke, studentikoze wijze weer

hoe de cadetten tegen allerlei zaken in de samenleving en de KMA aankijken. Deze beslommeringen, die soms zeer kritisch van aard zijn, werden, regelmatig in aanwezigheid
van de gouverneur, geuit tijdens de Corpsvergadering. Tijdens de eerste Corpsvergadering
in het jaar 1996 en 1997 maakte de toenmalige opa een duidelijke toespeling op het brede
aanbod van studiekeuzes die een 6VWO-leerling kon maken. De keuze voor en de veelzijdigheid van de KMA beschreef hij als volgt: ‘Ik studeer aan de KMA, en later ga ik iets met
mensen doen, iets met natuur, iets met techniek, iets met ridders, zo nu en dan wat kloppen en ik krijg er ook nog geld voor’.
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In tegenstelling tot de frequente verschijning van allerlei boekjes en voorschriften over
etiquette voor cadetten en programma’s met betrekking tot de co-tijd verschijnt het cadettenblad S-5 in de periode 1996-1999 nog maar sporadisch. Na 1999 verdwijnt het blad
enkele jaren om vervolgens in 2003 en 2004 weer twee keer per jaar te verschijnen. In de
jaren 2008-2010 zijn er weer enkele uitgaven verschenen.

5.6.5

VERGELIJKING GENERATIEGENOTEN

In tegenstelling tot de geïnterviewden uit vorige cohorten lijken de cadetten uit het laatste
cohort weinig te verschillen van hun generatiegenoten. Net als hun generatiegenoten in
de samenleving beschikken cadetten over meer financiële mogelijkheden dan hun voor-

Corpsopa: ‘De Corpsopa is een van de oudste leden van het cc met een ruime ervaring. Deze persoon kan de
Senaat gevraag of ongevraagd van advies voorzien en is tevens vertegenwoordiger namens de cadettenpopulatie van wat er leeft binnen de poorten van de KMA.’ Het fenomeen werd in 1982 nieuw leven
ingeblazen (Bron: website: www.nlda.nl en Groen en Klinkert 2003; p439).
162 AC map Corpsvergaderingen ’88-’96, Corpsvergadering 1996.
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gangers. In 1995 was het zakgeld afgeschaft en werd het salaris geïntroduceerd. Ook
hechten de cadetten meer aan hun privacy dan hun voorgangers. Daarnaast beschikken ze
over meer privileges op de militaire academie. Zo zijn de gezamenlijke maaltijden in de
Grote Zaal afgeschaft (uit noodzaak door toename van het aantal cadetten (BBT-ers en
specialisten)) en zijn veel Corpsactiviteiten niet meer verplicht. Bovendien hebben veel
cadetten ook buiten de KMA een netwerk van vrienden en kennissen.
Een verschil tussen cadetten en hun generatiegenoten, zoals studenten, is dat ze zichzelf
eerder als werknemer van Defensie beschouwen dan als student. Bovendien kunnen cadetten zich in tegenstelling met hun generatiegenoten, net zoals voorgaande cohorten
volledig toeleggen op hun studie. Het feit dat een cadet zich volledig kan wijden aan zijn
opleiding komt voort uit het brede aanbod van faciliteiten die de KMA haar cadetten
biedt.

5.7

VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN TUSSEN DE COHORTEN

In de voorgaande paragrafen is een beschrijving gegeven van de wijze waarop geïnterviewden uit de vijf cohorten hun vorming hebben ervaren, hoe ze zichzelf beschouwen als
deel van de samenleving en hoe deze samenleving volgens de geïnterviewden naar hen
keek. Er blijken verschillen en overeenkomsten tussen de cohorten te zijn. Deze verschillen en overeenkomsten kunnen onderverdeeld worden in vorming, Cadettencorps, zelfbeeld, archiefbevindingen en generatie.

5.7.1

VORMING

Onder algemene vorming verstaan veel geïnterviewden het bijbrengen van normen,
waarden, vaardigheden en een bepaalde attitude. Vorming heeft invloed op de identiteit,
al wordt dit door de geïnterviewden niet zo expliciet geformuleerd. De ervaringen die een
cadet tijdens zijn vorming meekrijgt, zijn op een later tijdstip in een bepaalde professie of
in het dagelijks leven bruikbaar. Opvallend is dat cohorten IV en V (1978-1980 en 19961998) vorming meer als een langdurig proces beschouwen dan als een eenmalige beleving
in een kort tijdsbestek. Ook brengen deze geïnterviewden meer verdieping en nuancering
aan in hun antwoorden op vragen die betrekking hebben op vorming dan de geïnterview-
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den uit de eerste drie cohorten. Een verklaring hiervoor kan gelegen zijn in de grotere
gedrags- en sociaalwetenschappelijke oriëntatie van de cadetten in deze cohorten. In hun
opleiding werd meer aandacht besteed aan vakken zoals sociologie en psychologie. Deze
vakken hebben waarschijnlijk bijgedragen aan het bewustwordingsproces van de cadet.
De ervaringen van de geïnterviewden inzake de vorming op de KMA zijn grofweg te verdelen in twee stromingen. Enerzijds is er een stroming die spreekt over afbreken en opbouwen, anderzijds is er een groep die spreekt over een leerproces, een beginpunt waarop de
geïnterviewden zijn of haar carrière begonnen. Opvallend is dat beide stromingen in alle
cohorten vertegenwoordigd zijn. Ook in de cohorten IV en V zijn er geïnterviewden die
over de vorming spreken in termen van afbreken en opbouwen, ondanks de veranderingen die er de afgelopen decennia in de vorming zijn aangebracht (het verminderen van de
‘scherpe kantjes’).
Er is niet één dominante factor aan te wijzen die bepalend is voor de vorming op de KMA.
Er is altijd sprake van een combinatie van factoren, zoals het Cadettencorps, ervaring als
‘kroon’, de ontgroening (co-tijd), activiteiten (zoals het Assaut), en het groepsproces. Opmerkelijk is dat diverse geïnterviewden in verschillende cohorten expliciet benadrukken
dat de wetenschappelijke vorming tegenvalt. Opvallend aan deze uitspraak is dat de
meeste geïnterviewden die dit aangaven, afkomstig zijn van de militaire administratie. Zij
vinden dat hun opleiding tot militaire administrateurs aan de KMA, in tegenstelling tot
andere dienst- en wapenvakken, geen echte wetenschappelijke vorming op niveau is geweest. Dit is opvallend omdat zij als dienstvak een examen buiten de KMA moesten afleggen (het NIVRA). Waarschijnlijk vergelijken zij de KMA-opleiding van die tijd met de eisen
die het NIVRA stelt. Hoe de cadetten van de technische opleidingen hiertegenaan kijken, is
onduidelijk omdat er in de cohorten slechts twee cadetten zijn met een technische opleiding.
De ontgroening neemt een bijzondere plaats in op de KMA. Hierin worden in een korte tijd
en onder hoge druk, a social pressure cooker, door beloningen en sancties de normen en
waarden van het officierschap aangeleerd. De ontgroening wordt door de meeste geïnterviewden als een complete verassing ervaren. Het gros, enkele uitzonderingen daar gela-
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ten, heeft de eigen ontgroening niet als positief ervaren. Achteraf is het oordeel over het
nut en de functie van de ontgroening meestal wel positief. In alle cohorten wordt de ontgroening achteraf als vormend beschouwd. Enkele cadetten zijn daarentegen ook achteraf
niet positief over de ontgroening: in de cohorten I, II en IV zit in elk cohort een respondent
die ook achteraf negatief is over het nut en de functie van de ontgroening. In het derde
cohort (jaren zestig) zijn vier van de vijf geïnterviewden achteraf nog steeds negatief over
bepaalde aspecten uit de ontgroening. De geïnterviewden uit het vijfde cohort daarentegen zijn achteraf allemaal zeer positief over de ontgroening.
De ontgroening/co-tijd is in de loop der tijd van karakter veranderd. Het accent van de
ontgroening/co-tijd is verschoven van een zeer fysieke benadering naar een meer mentale
benadering. Van grove scheldpartijen en fysieke afranselingen is het accent verschoven
naar het opvoeren van mentale druk, waarbij fysieke prikkels, zoals opdrukken in de ‘voorligsteun’, hooguit een constructieve bijdrage moeten leveren aan het gehele proces.

5.7.2

CADETTENCORPS

Lidmaatschap van het Cadettencorps is, zoals eerder vermeld, verplicht. Een uitzondering
hierop is de situatie tijdens het laatste cohort. Maar in deze periode was de sociale druk
dusdanig aanwezig dat het voor een ‘lang-model’ cadet ‘normaal’ was dat hij lid was.
Waarschijnlijk waren alle ‘lang-model’ cadetten in de jaren negentig lid van het Cadettencorps. Redenen hiervoor zijn onder meer de behoefte om niet buiten de groep te vallen,
zich af te zetten tegen ‘kort-model’ cadetten en toegang tot allerlei verenigingen. Anno
2011 is het lidmaatschap weer formeel verplicht, ook voor varianten van het ‘korte model’. Dit verplichte lidmaatschap komt voort uit het feit dat het Cadettencorps wordt beschouwd als een onderdeel van de opleiding.
Ondanks de ontgroening/co-tijd wordt het Corps door de meeste geïnterviewden als een
positief instituut ervaren. De positieve beoordeling van de geïnterviewden komt vooral
voort uit de diversiteit aan verenigingen die het mogelijk maken aan allerlei uiteenlopende
activiteiten deel te nemen, zowel op sportief als cultureel gebied. Ook het Assaut wordt
door de meeste geïnterviewden als positief ervaren. Allerlei aspecten die gerelateerd zijn
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aan het Assaut, zoals teamgeest, thema van het feest, omgang met hoge militairen en het
toepassen van de etiquette, worden door de geïnterviewden in de verschillende cohorten
geregeld vermeld.
Sommige geïnterviewden uit het derde, vierde en vijfde cohort vinden dat het Corps in
hun ogen te ver ging met het voorschrijven van regels voor buiten de KMA, zoals het dragen van een boordje onder een trui in plaats van een t-shirt. Ook het feit dat de geïnterviewden soms een weekend op de KMA moesten blijven voor Corpsactiviteiten werd niet
altijd gewaardeerd. Deze bemoeienis ergerde verschillende geïnterviewden. Ondanks deze
irritaties handelden de meeste geïnterviewden wel naar de regels van het Corps.
Een aspect dat niet onder het Corps valt, is de ervaring op het internaat. Over het algemeen kan geconstateerd worden dat het internaatsysteem de laatste decennia minder
gesloten is geworden. Moesten de eerste twee cohorten nog al hun opleidingsjaren met
medecadetten hun slaapplaatsen delen, in de jaren zestig veranderde dit voor de derdeen vierdejaars cadetten met de bouw van het Prins Bernhard Paviljoen (PBP) en het Prins
Frederik Paviljoen (PFP). Toch vonden de geïnterviewden uit de eerste twee cohorten het
niet ‘erg’ of ‘vreemd’ om een kamer te moeten delen. Redenen hiervoor zijn dat enkele
geïnterviewden al van een internaat kwamen of dat deze geïnterviewden al van huis uit
gewend waren een kamer met meer personen te delen.
De geïnterviewden uit de latere cohorten (cohorten IV en V) hadden thuis meer privacy
genoten, zoals een eigen kamer, dan de geïnterviewden uit de eerste drie cohorten. De
toename van de privacy hing samen met een toenemende individualisering in de samenleving, maar kan ook worden verklaard door het feit dat na 1970 gezinnen kleiner werden
(SCP, 1998). Juist, voor deze cadetten kwam de internaatservaring in het begin als een
“shock”. Geïnterviewden kwamen vooral tijdens het eerste en tweede jaar van de opleiding in aanraking met het internaatsysteem. Opvallend is dat vooral het internaatsysteem
in het laatste cohort een grote bijdrage heeft geleverd aan het ontstaan van een gevarieerde groep: deze groep bestond uit vrouwelijke en mannelijke cadetten van verschillende
wapen- en dienstvakken en bestond uit ongeveer veertig personen. Deze groep is ont-

170

staan door het samenkomen van cadetten die tijdens weekenden om allerlei redenen niet
thuis hun verlof doorbrachten en samen activiteiten ondernamen.
Het Cadettencorps draagt bij het tot ontstaan van groepsgevoel. Dit groepsgevoel draagt
bij aan het esprit de Corps. Hiernaast creëert het met de pa-zeun-relatie een netwerk. Dit
netwerk wordt door de geïnterviewden verschillend ervaren. De meeste onderschreven
het nut en de functie van dit mentorachtig systeem. Een paar geïnterviewden, vooral afkomstig uit de eerste vier cohorten, hebben nog contact met hun pa of zeuns, bij een
enkeling groeide de pa-zeun relatie uit tot een vriendschap voor het leven.
Ook het internaatsysteem draagt bij aan het socialisatieproces. Men slaapt de eerste zes
maanden of langer bij elkaar op hokken. Ook is er een grote sociale controle, deels formeel georganiseerd vanuit de militaire pijler (in de vorm van gouden en zilveren kroon) en
deels informeel vanuit het Cadettencorps. Het feit dat cadetten de eerste maanden de
KMA niet verlaten, draagt ook bij tot groepsvorming. Uit de samenstelling van cohort V
blijkt dat deze groepsvorming niet per se gebonden hoeft te zijn aan wapen- of dienstvak,
jaargenoten of pa-zeun/ma-deuchter relaties.

5.7.3

ZELFBEELD

De meeste ouders waren er trots op dat hun zoon of dochter aan de KMA ging studeren.
Enkele moeders waren bezorgd om hun dochter, maar de meeste ouders vonden het echt
passen bij hun kind. Over het algemeen vinden veel cadetten dat het officier-zijn een bijzonder beroep is. Hun zelfbeeld kan worden omschreven als positief. Op de vraag of een
officier behoort tot de ‘crème-de-la-crème’ van de maatschappij lopen de gegeven antwoorden uiteen. Geïnterviewden geven ofwel volmondig toe dat ze behoren tot de ‘crème-de-la-crème’ van de samenleving ofwel ontkennen dit. Uit de voorbeelden die deze
laatste groep geeft om dit te illustreren, kan wel worden afgeleid dat zij van mening zijn
dat een officier tot de hogere regionen van de samenleving behoort.
Opmerkelijk is dat het eerste cohort een relatief elitair zelfbeeld heeft. In het tweede
cohort is dit elitair zelfbeeld minder aanwezig en in het derde cohort is dit beeld het minst
aanwezig. Wel worden door geïnterviewden uit het derde cohort verschillende voorbeel-
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den gegeven dat dit beeld onder collega’s niet vreemd was. In het vierde cohort verandert
dit beeld: de meeste beschouwen zichzelf als bijzonder en speciaal en maken hun visie
duidelijk door het geven van allerlei voorbeelden. Twee van de zeven geïnterviewden uit
dit vierde cohort zijn niet van mening dat er sprake is van een elitair zelfbeeld. In het laatste cohort komt dit elitair zelfbeeld gedeeltelijk terug. In dit cohort maken de geïnterviewden nog meer gebruik van allerlei algemene opmerkingen en voorbeelden om hun positie
in de samenleving te omschrijven. Ook hier is er sprake van uitersten tussen de geïnterviewden: twee van de zeven bevestigen expliciet dat zij behoren tot de elite van de samenleving, twee anderen ontkennen dit. Met andere woorden, voorzover er al sprake is
van een militair elitegevoel, lijkt dat tanende door de jaren heen en bovendien lijkt het
steeds gefragmenteerder te worden.
Een doorsnee-cadet wordt door de meeste geïnterviewden omschreven als een sportieve,
sociale jongeman, die niet overliep van studiedrift. De zeven geïnterviewden die afkomstig
zijn uit het dienstvak MA (militaire administratie), zijn echter van mening dat studiedrift bij
een doorsnee-cadet wel aanwezig was. In cohort V wordt toegevoegd dat een doorsneecadet in staat was gemiddeld te presteren op verschillende terreinen, zoals op militair
terrein, studiegebied en het Cadettencorps. Een doorsnee-cadet is volgens deze geïnterviewden bedreven in multi-tasking.
Andere aspecten die van invloed zijn op het zelfbeeld, zijn de rol van de gouverneur en de
invloed van maatschappelijke gebeurtenissen. In het eerste en tweede cohort wordt de rol
en vooral de invloed van de gouverneur door elke geïnterviewde vermeld of toegelicht.
Gouverneur Puffius wordt met name geroemd om zijn persoonlijkheid en voorbeeldfunctie. Zijn opvolger Kloppenburg wordt vermeld om zijn minder soepele omgang met het
Cadettencorps. De gouverneurs in de latere cohorten komen veel minder aan bod en worden slechts sporadisch vermeld door de geïnterviewden; uitzondering hierop is gouverneur Von Meijenfeldt.
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5.7.4

ARCHIEF

De bevindingen uit het archief bevestigen, op een enkele uitzondering na, het zelfbeeld
van de geïnterviewden uit de eerste twee cohorten (1948-1950, 1954-1956). De diversiteit
in het zelfbeeld dat door de geïnterviewden uit het derde cohort (1968-1970) wordt geschetst, komt gedeeltelijk uit de bevindingen van het archief naar voren. Tussen de bevindingen uit het archief en het geschetste beeld uit de interviews lijkt zich een tijdsvertraging van één à twee jaar te bevinden. Enkele geïnterviewden geven aan het met enkele
zaken van het Cadettencorps niet eens te zijn geweest en dit geuit te hebben in recalcitrant gedrag. Over dit gedrag is weinig concreets terug te vinden in het archief.
De misdragingen (overtredingen van de regels van bijvoorbeeld het Cadettencorps) daarentegen, en de forse toename hiervan in de periode 1970-1974, zijn wel terug te vinden in
het archief. De bevindingen uit het voorlaatste cohort komen overeen met de bevindingen
uit het archief. Het laatste cohort (1996-1999) is slechts gedeeltelijk te vergelijken omdat
nog niet alle stukken zijn vrijgegeven. De huidige bevindingen onderschrijven het geschetste beeld in de archieven. Het meest opmerkelijke verschil bestaat er tussen het
geschetste zelfbeeld van de geïnterviewden uit het derde cohort en de archiefbevindingen. Dit verschil lijkt aan te geven dat het Cadettencorps werd ingehaald door de veranderingen van de tijd. Op basis van de informatie uit het archiefmateriaal kunnen verschillende ontwikkelingen worden vastgesteld. De eerste ontwikkeling is dat het Cadettencorps
een steeds grotere rol krijgt in de derde pijler (in de formele opleidingsdoelen). Deze derde pijler staat voor de groeps- en persoonsvorming. Deze ontwikkeling uit zich ondermeer
in de inhoudelijke verandering van de draaiboeken voor de ontgroening/co-tijd.
De tweede ontwikkeling betreft de manier waarop het Corps omging met ontwikkelingen,
zowel maatschappelijk als in de defensieorganisatie, zoals veranderingen in de haardracht,
kleding en de komst van BBT’ers. Lange tijd hield het Cadettencorps bijna krampachtig
vast aan tradities en rites en probeerde het externe factoren (zoals de gouverneur, buitenstaanders en media) te negeren of te kanaliseren. Maar ofschoon het Corps stug vasthield aan tradities en rites, ontkwam het niet aan grote maatschappelijke ontwikkelingen,
zoals het democratiseringsproces. Ook het Corps ging op den duur mee met zijn tijd. Op-
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merkelijk is dat een eenmaal doorgevoerde verandering ook snel door de cadetten werd
geïmplementeerd in hun dagelijkse routine. Deze snelle implementatie gold vooral voor
veranderingen die samenhingen met eigen belang, zoals een toename in privileges of
grotere vrijheden voor de cadet.
De derde ontwikkeling draait om standaardisering en formalisering. Deze processen zijn
visueel zichtbaar in het archiefmateriaal. De mappen met draaiboeken voor de co-tijd,
assaut, enzovoort, worden steeds dikker. Het standaardiseren en formaliseren van de
organisatie van de co-tijd werd zichtbaar in een toename van het aantal regels en tijdsschema’s waarin de dag bijna tot de minuut is ingedeeld, zoals blijkt uit het boekje voor de
mentoren uit de co-tijd van maart 2009. Een andere manifestatie van standaardisering en
formalisering is het feit dat het Cadettencorps in het opleidingsjaar 1987 ‘Het Blauwe
boekje’ uitgaf. Hierin staan allerlei etiquetteregels en deugden beschreven waaraan een
cadet zich dient te houden. In 1994 kwam het Corps met een ander boekje, ‘Wit op Zwart’.
Ook hierin staan alle etiquetteregels en deugden beschreven voor de leden van het Corps.
De reden voor de publicatie van dit twee boekje was dat zij de oudere ‘cadettenconsignes’
(van oorsprong afkomstig van de KMA-leiding) vervingen. Deze ‘cadettenconsignes’ waren
als gevolg van het informaliseringsproces verwaterd. Groen en Klinkert geven in hun studie Studeren in uniform (2003) aan dat Von Meijenfeldt de aanzet gaf tot verruiming van
de cadettenconsignes en dat deze door gouverneur Leeflang (1984-1989) in 1985 werden
herzien. Deze herziening leidde tot meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid (Groen en
Klinkert, 2003: 423-424). In de praktijk was het naleven van de etiquetteregels in de jaren
tachtig afgenomen. Bovendien wilde het Corps zich afzetten tegen de nieuwkomers
(BBT’ers en specialisten).
Een reden voor het ontstaan van het standaardiserings- en reformaliseringsproces was dat
cadetten zichzelf steeds meer als werknemer van Defensie gingen beschouwen. Ook de
leiding van de KMA beschouwde de cadet als werknemer en was bedacht op gebeurtenissen die de legitimiteit van de KMA zouden kunnen aantasten. Deze steeds zakelijker wordende relatie leidde er bijvoorbeeld toe dat de leiding onnodig risico’s tijdens de co-tijd,
die zouden kunnen leiden tot blessures, overbelasting en maatschappelijke ophef, wilde
vermijden.
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5.7.5

VERGELIJKING GENERATIEGENOTEN

In vergelijking met hun generatiegenoten waren de meeste cadetten conservatiever in
hun opvattingen over de samenleving. Per slot van rekening maakten zij deel uit van de
gevestigde orde waartegen veel van hun leeftijdgenoten ageerden. Mede onder invloed
van het democratiseringsproces is de kloof tussen generatiegenoten geleidelijk verkleind.
In tabel 5.1 wordt een overzicht weergeven van de hierboven beschreven relaties tussen
vorming, elitair zelfbeeld en maatschappelijke ontwikkelingen/gebeurtenissen. In het
elitair zelfbeeld valt een golfbeweging te constateren. Van elitair werd het zelfbeeld minder elitair in de jaren zestig, halverwege jaren zeventig veranderde dit in enigszins elitair,
om vervolgens na 1999 weer geleidelijk af te nemen.

TABEL 5.1 OVERZICHT RELATIES TUSSEN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN, VORMING EN ZELFBEELD
Periode

Cohort

Maatschappelijke Maatschappelijke
Ontwikkeling
ontwikkeling
(invloed op de NLDA)

Vorming

19481959

19481950

Dekolonisatieproces NederlandsIndie.
Groot (financiering en
Aanvang Koude
heropbouw defensieapOorlog
paraat)

Meer verantwoordelijkheden en
grotere rol Cadettencorps (CC) en
invloed gouverneurs

19541956

19601969
19681970
19701979

19781980

Toename internationale spanningen
(Koude oorlog)

Relatief elitair

Relatief elitair

Ontzuiling, democratiseringsproces

individualisering
informalisering
beide voortkomend uit het
democratiseringsproces,
economische
crisis

Zelfbeeld

Opkomst van facties
binnen het CC
Minder elitair
zelfbeeld
Ontzuiling

Openlijker verschillen tussen facties,
Democratiseringsproces leidde tot aanhalen
geleidelijk (aanvankelijk regels en afzetten
tegen reacties)
tegen het linkse
establishment
Meer benadrukken
etiquette en deugden

Begin jaren zeventig aanvankelijk afname elitair
zelfbeeld eind
jaren zeventig,
later zekere
toename elitair
zelfbeeld

175

Periode

Cohort

Maatschappelijke Maatschappelijke
Ontwikkeling
ontwikkeling
(invloed op de NLDA)

Vorming

Zelfbeeld

19801989

Individualisering, Informaliseringsproces
consumentisme,
defaitisme en
informalisering
aanvang reformaliserings- proces

Als reactie maatschappelijke ontwikkelingen standaardisering en
forma-lisering.

Begin jaren tachtig
relatief elitair
zelfbeeld, daarna
neemt dit af

19901999

Beëindiging
Koude Oorlog,
vredesoperaties
Reformalisering,
opkomst periode
Paarse Kabinetten
fragmentatie
(individuele
invulling)

Bedrijfsmatige,
economisering
(H.1), (wegens
tekort aan mensen)
standaardise-ring
cadet als werknemer

Veranderingen in
het zelfbeeld, de
ene aspirantofficier heeft een
elitair zelfbeeld,
de andere heeft
dit niet. Weer
andere beschouwen zichzelf als
anders, niet per
definitie beter dan
leeftijds-genoten.
Elitegevoel is
tanende en gefragmenteerd.

reformaliseringsprocesheroriëntatie,
inkrimping, bezuinigen
en uitzendingen

5.8

CONCLUSIE

In bovenstaande is geconstateerd dat op de KMA maatschappelijke invloeden zoals sociale
mobiliteit en ontzuiling te onderkennen zijn en dat deze minder snel verlopen dan bij
onderwijsinstellingen in de burgermaatschappij. Bovendien bleken geconstateerde veranderingen deel uit te maken van grotere maatschappelijke ontwikkelingen zoals het democratiseringsproces. Een vergelijking tussen de cadetten en hun civiele leeftijdsgenoten is
maar gedeeltelijk mogelijk. Er kan geconstateerd worden dat er op de KMA sprake was
van een vermaatschappelijkingproces dat op verschillende terreinen overeenkwam met
ontwikkelingen in de samenleving. Zo was er ook op de KMA sprake van democratisering
en egalisering. Deze processen uitten zich onder meer in verschuivingen in de sociale afkomst van de cadetten, (Moelker en Soeters, 1998; Groen en Klinkert, 2003). Ondanks
deze processen van democratisering en egalisering is en blijft Defensie een organisatie
met een hiërarchie en een duidelijke bevelsstructuur, waarin deugden zoals discipline en
gehoorzaamheid van essentieel belang zijn.
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Een van de meest concrete veranderingen die voorkwamen uit de politiek (het verdrag
van New York over de rechten van de vrouw (1953)) en uit een veranderende samenleving, was de komst van de vrouwen op de KMA in 1978. Hun komst leidde op KMA tot
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fysieke veranderingen, zoals ‘een aparte gang met een nieuw likje verf en kleding’ , bemoeienissen van de gouverneur met betrekking tot de fysieke eisen en aanpassingen in de
ontgroening. De reactie van de mannelijke cadetten op de vrouwen liep uiteen van galant
tot afkeurend.
Ook het proces van informalisering maakte deel uit van het vermaatschappelijkingsproces
en sijpelde langzaam door in de KMA. Dit proces werd zichtbaar door het tolereren van
studentikoos gedrag, doordat cadetten het minder nauw namen met allerlei (zelf opgelegde) regels en het feit dat de Senaat dit gedoogde. Het informaliseringsproces leek tijdens de jaren zeventig aanvankelijk tegengehouden te worden door de conservatieve
cadetten in het Cadettencorps. Deze tegenreactie kon echter niet beletten dat halverwege
de jaren zeventig het proces van informalisering langzaam op gang kwam.
Het informaliseringsproces op de KMA laat zich qua chronologie moeilijk vergelijken met
het proces dat zich in de samenleving voltrok. De vergelijking tussen de rest van de samenleving en Defensie (specifiek de KMA) wordt onder andere bemoeilijkt door de uitzonderingspositie die de defensieorganisatie qua functie en doelstellingen innam, en nog
steeds inneemt, in de samenleving. Desondanks kan gesteld worden dat er wel degelijk
sprake was van een vermaatschappelijking op de KMA. In tegenstelling tot voorgaande
cohorten en perioden bleek er voor het vierde en vijfde cohort meer ‘bewegingsvrijheid’
te zijn, dit gold met name voor de tweede-, derde- en vierdejaars cadetten. Deze ‘bewegingsvrijheid’ uitte zich in de toename van tolerantie in de differentiatie van gedragsuitingen, zoals het dragen van een stropdas, keuze voor haardracht en baardgroei.
Het informaliseringsproces in de samenleving heeft geleid tot structurele veranderingen
op het gebied van driftenhuishouding, emoties, seksualiteit, omgangsvormen, enzovoort.
Wouters geeft zoals al eerder werd vermeld (hoofdstuk 2) in zijn studie Informalization,
Manners and Emotions Since 1890 aan dat dit informaliseringsproces enkele keren is on163

Interview, geïnterviewde 2, cohort 4.
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derbroken door een reformaliseringsproces, zoals tijdens de jaren dertig. Ook in de jaren
tachtig was er sprake van een opkomend reformaliseringsproces Wouters schrijft hierover: ‘the spurt of informalization came to an end between the end of the 1970s and the
start of the 1980s. In the new phase, certain informalization offshoots remained operative,
but on the whole reformalization gained the upper hand’ (Wouters, 2007:176). Een voorbeeld van een blijvende verandering die voortkomt uit het informaliseringsproces is de
onwaarschijnlijkheid dat beleefdheidsvormen uit de jaren vijftig terug zullen keren in het
hedendaagse dagelijks leven (SCP, 1998: 7). Het opkomend reformaliseringsproces in de
jaren tachtig blijkt onder andere uit het feit dat in de vijftien jaren voor 1982 in Nederland
geen etiquetteboeken werden gepubliceerd, terwijl er tussen 1982 en 1987 negen boeken
etiquetteboeken zijn verschenen (Wouters, 2007: 180).
Het reformaliseringsproces werd versterkt door de gevolgen van de economische crisis in
de jaren zeventig. De economische crisis leidt tot een tegenkracht. ‘Emancipatiebewegingen en maatschappelijke solidariteit bieden geen bescherming tegen de dreigende teloorgang van welvaart: integendeel zij worden medeverantwoordelijk gehouden. Soelaas moet
komen van het veel gesmade bedrijfsleven. Succesvolle ondernemers en managers bieden
een rolmodel’ (SCP, 1998:7). De liberalisering in de jaren negentig, zoals op het terrein van
euthanasie ten tijde van het paarse kabinet, en de te ver gaande individualisering en
fragmentarisering van de samenleving, hebben doorgaans het reformaliseringsproces
eerder gestimuleerd dan afgeremd. De verdere opkomst van dit reformaliseringsproces
uitte zich niet alleen in het verschijnen van etiquetteboeken, maar ook in de groeiende
populariteit van studentencorpora en galafeesten en het dragen van stropdassen door
politici en zakenmensen.
Dit retro-proces van reformalisering, is op allerlei maatschappelijke terreinen volop in
beweging en in ontwikkeling. Op het reformaliseringsproces zijn ook weer allerlei tegenreacties te onderscheiden, zoals het demonstratief afwerpen van de stropdas door prins
Claus tijdens de uitreiking van de prijzen van het Prins Clausfonds voor Cultuur en Ontwikkeling op 9 december 1998.
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Op de KMA werd sneller geanticipeerd op het reformaliseringsproces dan op het informaliseringsproces. In navolging van de burgermaatschappij werd door het Cadettencorps in
1987 het Blauwe Boekje uitgegeven. In dit boekje lag de nadruk op etiquette en deugden.
In het daaropvolgende boekje ‘Wit op Zwart’ uit 1994 was, in vergelijking met het Blauwe
Boekje, de nadruk op de etiquette en deugden toegenomen. De groeiende aandacht voor
etiquette en deugden is kenmerkend voor het reformaliseringsproces.
Militaire academies zijn, zij het langzaam, met hun tijd meegegaan. De veranderingen zijn
geleidelijk gegaan. Desondanks valt te constateren (zie tabel 5.1) dat de KMA in de jaren
zestig en zeventig in zekere zin achterliep bij maatschappelijke ontwikkelingen. Dit lijkt op
de cultural lag theorie van Ogburn (1922) - the fact that cultural elements change at different rates, which may disrupt a cultural system (Macionis en Plummer, 1997: 112). Enerzijds kan het langzaam binnensijpelen van het informaliseringsproces op de KMA met een
tijdsverschil van zo’n vijf jaar beschouwd worden als een cultural lag. Anderzijds is er met
betrekking tot het reformaliseringsproces, in tegenstelling tot het informaliseringsproces,
niet echt sprake van een wezenlijk tijdsverschil tussen de samenleving en de KMA. Een
reden voor het ontbreken van dit tijdsverschil kan zijn dat het reformaliseringsproces
meer aansloot bij het gedachtegoed van de KMA. Dit kan ook betekenen dat het Cadettencorps selectief en pragmatisch met maatschappelijke ontwikkelingen omgaat. De vraag
die hierbij geplaatst moet worden is in hoeverre de cadetten zich bewust waren van de
maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen hiervan op en voor hen. De cadetten
zaten per slot van rekening in een relatief gesloten institutie, tegelijkertijd stonden zij
steeds meer bloot aan de ontwikkelingen in de samenleving.
Met inachtneming van de cultural lag lijkt er ook sprake van een proces van isomorfesring
(Soeters, 1995): de veranderende normen en waarden in de samenleving sijpelden binnen
in de KMA. De vermaatschappelijking sijpelde binnen via wetgeving en media (gedwongen
isomorfering) en met de binnenkomst van elke nieuwe lichting aspirant-officieren. Bovendien gingen aspirant-officieren zich vergelijken en spiegelen aan leeftijdsgenoten, bijvoorbeeld in de kroeg tijdens het uitgaan (mimetische isomorfering). Dit leidde ertoe dat de
verschillen tussen leeftijdsgenoten (met name studenten) en aspirant-officieren verkleinden. Het kleiner worden van verschillen tussen aspirant-officieren en leeftijdsgenoten
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komt overeen met de bevindingen van Moskos, die in zijn studie ‘The Military More Than
Just a Job’ (1988) schrijft over de transformatie van institutionele- naar beroepsoriëntatie.
De maatschappelijke veranderingen, waaronder het kleiner worden van de verschillen
tussen leeftijdsgenoten en aspirant-officieren, hebben geleid tot een continue spanning in
het handhaven van de identiteit van de aspirant-officieren.
Het kleiner worden van de verschillen tussen leeftijdsgenoten en aspirant-officieren leidde
in het laatste cohort onder meer tot het benadrukken van deze (kleine) verschillen tussen
beiden. Dit sluit aan bij de theorieën van Freud en Bourdieu, Blok. Blok (2001) constateert
dat Bourdieu (1984) het belang van kleine verschillen benadrukt in ‘the formation and
maintenance of the identity’. Bourdieu schrijft: ‘Social identity lies in difference, and difference is asserted against what is closest, which represents the greatest threat’ (Bourdieu,
1984: 479; Blok, 2001: 121).
In zijn artikel ‘The Narcissism of Minor Differences’ (2001) schrijft Blok zich baserend op de
studies van Freud en Bourdieu dat identiteit voornamelijk bedreigd wordt door gelijke/overeenkomstige groepen (similar groups). Zo zijn de verschillen tussen studenten aan
de Universiteit van Tilburg en van de KMA relatief klein. Juist deze kleine verschillen, die
als een ‘bedreiging’ worden ervaren, spelen een essentiële rol in de vorming van de sociale identiteit. Blok concludeert dat ‘the theoretical purport of the narcissism of minor differences suggests that identity – who you are, what you represent or stand for, whence
you drive self-esteem – is based on subtle distinctions that are emphasized, defended and
reinforced against what is closest because that is what poses the greatest threat’ (Blok,
2001: 133-134). In hoeverre de bevindingen van Blok opgaan voor de KMA in het afgelopen decennium komt in hoofdstuk 6 aan de orde.
Zoals al eerder aangegeven, speelt het benadrukken van de eigen (unieke) groep een belangrijke rol op de KMA. Bij het benadrukken van deze eigen uniciteit neemt symboliek
een belangrijke plaats in. Symboliek wordt gebruikt om het unieke van een groep te benadrukken en om externe veranderingen tegen te houden (of te vertragen). Het unieke van
de groep uit zich in allerlei aspecten, zoals het in stand houden van een liedjescultuur en
de trots op het wapen- of dienstvak. Elke nieuwe lichting leert opnieuw de liederen van
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het Corps en zijn dienst- of wapenvak. De Corpsvergadering wordt sinds 1957 geopend
met het zingen van het Cadettenlied ‘Komt wapenbroeders’ en afgesloten met het ‘Bonsoir mes Amis’. Daarnaast uit het unieke van een groep zich ook in allerlei tradities, zoals
in de ‘houding’ lopen onder de Henricuspoort en het betreden van de steentjes op de
164

Parade.

Dit komt overeen met Hobsbawm’s theorie inzake ‘Invention of tradition’.

Hobsbawm beschouwt de invented traditions als ‘responses to novel situations which take
the form of reference to old situations’. Deze invented traditions zijn een ‘set of practices,
normally governed by overtly or tacitly accepted rules and of a ritual or symbolic nature,
which seek to in calculate certain values and norms of behaviour by repetition, which
automatically implies continuity with the past. In fact, where possible they normally attempt to establish continuity with a suitable historic past’ (Hobsbawm, 1983: 1). Hobsbawm vult de beschrijving als volgt aan: ‘[it] is essentially a process of formalization and
ritualization, characterized by reference to the past, if only by imposing repetition’ (Hobsbawm, 1983: 4). Deze invented traditions gaan uiteindelijk deel uitmaken van de habitus
van de groepsleden. Bovendien hebben deze invented traditions volgens Hobsbawm de
volgende functies: (1) het benadrukken van de sociale groepscohesie (het identificeren
met een groep), (2) het vervullen van een functie in het socialisatieproces (zelfde waarden
en normen) en (3) het legitimeren van de status van een groep (superior and inferior into a
world of equals). De theorie van Hobsbawm is zoals hierboven aangegeven zeker van toepassing op de KMA.
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‘Vroeger, wanneer het Cadettenbataljon in rotten van vier onder de Henricuspoort door marcheerden,
moesten de cadetten hun armen gestrekt houden, omdat er niet genoeg ruimte was. Nog steeds houden de
Corpsleden onder de Henricuspoort hun armen gestrekt, ook als zij er alleen onderdoor lopen. Dit doen wij
nu uit respect voor het verleden en voor de ouderejaars die bij hun afstuderen hun naam in de binnenzijde
van de poort gegraveerd hebben’ (www.NLDA.nl). Het lopen over de steentjes van de Parade, het ´plein´
voor het KMA kasteel is voor Cadetten ´verboden´. Deze etiquette is van na de Tweede Wereldoorlog.
(Groen en Klinkert, 2003; p581).
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6

VORMING, DEUGDEN EN ZELFBEELD VANUIT EEN
EIGENTIJDS PERSPECTIEF 165

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van het kwantitatieve onderzoek. De
bevindingen uit het kwalitatief onderzoek hebben gediend als input voor de opzet en
uitvoering van het kwantitatief onderzoek en de ontwikkeling van de gebruikte vragenlijst.
Het kwantitatieve onderzoek is zowel onder cadetten als adelborsten uitgevoerd, 37 van
de 357 respondenten zijn adelborst (Koninklijke Marine). Verkennende analyses hebben
aangetoond dat er geen sprake is van (significante) verschillen tussen beide groepen. Bij
bespreking van de resultaten van de analyses wordt om die reden geen onderscheid gemaakt tussen beide groepen. In het kader van de leesbaarheid is er daarnaast voor gekozen om in dit hoofdstuk te spreken over ‘cadetten’ of voor het meer generieke ‘aspirantofficieren’.
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6.1

INLEIDING

Deugden maken deel uit van de identiteit van de mensen en kennen een individuele en
een collectieve variant. Typisch militaire deugden, die een militair instituut als de NLDA bij
aspirant-officieren beoogt aan te brengen, hebben onder meer betrekking op moed, loyaliteit, eer, discipline en gehoorzaamheid (Moelker, 2003). Veranderingen in deugden of
het internaliseren van nieuwe deugden bij een individu of groep komen tot stand onder
invloed van het vormings- en socialisatieproces. Deze deugden leiden op hun beurt tot
veranderingen in het zelfbeeld. Ook het zelfbeeld maakt deel uit van de identiteit en kent
eveneens een individuele variant, de manier waarop een individu tegen zichzelf aankijkt,
en een collectieve variant, de manier waarop een individu of groep aan het groepsbeeld
zijn zelfbeeld ontleent (zie figuur 6.1).
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Co-auteur: dr. R. Moelker
Er wordt in de terminologie met andere woorden geen onderschied gemaakt tussen ‘cadetten’ en ‘adelborsten’.
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Deugden zijn, zoals eerder vermeld, van invloed op het zelfbeeld. Het vormingsproces op
de NLDA uit zich in het socialisatieproces. In dit socialisatieproces neemt het Corps een
bijzondere plaats in. Het Corps (zowel het Korps Adelborsten als het Cadettencorps)
draagt namelijk sterk bij aan de persoons- en groepsvorming. Uit de enquête onder de
aspirant-officieren, waarvan de resultaten in dit hoofdstuk worden besproken, blijkt dat
volgens het merendeel van de respondenten (73%), (bijlage 4, vraag 78) de militaire vorming de meeste invloed op de persoonsvorming heeft gehad.
De afgelopen decennia is het vormingsproces op de KMA en ook het KIM geleidelijk veranderd. Door uiteenlopende maatschappelijke invloeden, die samenhangen met het democratiseringproces, informalisering, reformalisering, fragmentarisering, maar ook onder
invloed van de media en wetgeving (zoals de WWOK en ARBO-wetgeving), zijn excessen
waarvan in het voorgaande hoofdstuk enkele voorbeelden zijn gegeven, in het vormingsproces afgenomen.
Uit de resultaten van het kwalitatieve deel van dit onderzoek (beschreven in hoofdstuk 5)
bleek dat het elitegevoel van cadetten na de Tweede Wereldoorlog aan verandering onderhevig is geweest. Aan het eind van de jaren veertig en in de jaren vijftig was er sprake
van een relatief elitair zelfbeeld. In de jaren zestig werd dit zelfbeeld minder elitair, terwijl
het elitaire karakter eind jaren zeventig weer groter werd. Eind jaren negentig was er
sprake van fragmentatie; er waren cadetten met een elitair zelfbeeld, maar hiertegenover
stonden ook cadetten die zich helemaal niet tot de elite rekenden.
Met deze bevinding is er nog geen sprake van een afdoende beantwoording van de volledige hoofdvraag van onderhavig onderzoek:
‘Is er in de periode 1948 tot 2008 sprake van een elitair zelfbeeld bij (aspirant-) officieren
op de Koninklijke Militaire Academie? Zo ja, is dit elitair zelfbeeld in deze periode aan verandering onderhevig geweest?’
Om preciezer antwoord te geven op deze vraag, zijn voor het kwantitatieve deelonderzoek, vijf specifieke deelvragen geformuleerd:
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•

Beschikken aspirant-officieren in de periode 2007-2008 over een elitair individueel of collectief zelfbeeld?

•

Wat zijn de antecedenten van deze aspirant-officieren, hoe zijn zij gevormd
(gesocialiseerd), en welke individuele en collectieve deugden karakteriseren
deze groep jonge mensen?

•

Welke antecedenten van de aspirant-officieren beïnvloeden de vorming (socialisatie)?

•

Zijn de antecedenten en de vorming (socialisatie) van invloed op de individuele en collectieve deugden?

•

Zijn de antecedenten, de vorming (socialisatie) en individuele en collectieve
deugden van invloed op het individuele of collectieve zelfbeeld?

De bevindingen uit het kwalitatief onderzoek hebben geleid tot de vier clusters van variabelen. Dit zijn: ’antecedenten’, ‘socialisatieproces’, ‘deugden’ en ‘zelfbeeld’. De variabelen
binnen deze clusters worden op hun beurt geïndiceerd door een aantal in de vragenlijst
opgenomen items. Deze items zijn door middel van schaaltechnieken samengevoegd.
De in de tabellen gepresenteerde clustering van de variabelen is gebaseerd op Principale
Componenten Analyse, een vorm van factoranalyse die zich baseert op orthogonale of
oblique rotatie van de assen in een vectorruimte van de originele variabelen. Deze techniek zoekt de achterliggende, niet gemeten variabele die het best past bij het cluster.
De techniek is exploratief benut, dat wil zeggen dat de data verkend zijn op de aanwezigheid van clusters. De meeste schalen zijn geconstrueerd door middel van Likert-schalen,
op basis van somscores (1-5) van items.
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Het cluster antecedenten heeft betrekking op de achtergrondkenmerken van de aspirantofficier, die direct na het doorlopen van zijn
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VWO-opleiding, of op basis van een HBO-

propedeuse, begint aan de vierjarige opleiding ‘lang-model’ voor officier. De antecedenten
omvatten verschillende variabelen waaronder ‘sekse’, ‘krijgsmachtonderdeel’ en ‘opleiding vader’. Een overzicht van alle variabelen behorend bij antecedenten wordt gegeven
in tabel 6.1.

TABEL 6.1 HET CLUSTER ANTECEDENTEN: VARIABELEN EN ITEMS
Variabelen

Items uit de vragenlijst

Sekse

1 Wat is uw geslacht?

Krijgsmacht onderdeel

2 Van welk krijgsmacht deel bent u lid?

Wapen- dienstvak

3 Ik ben lid van een wapen- of dienstvak…

Studierichting

5 Welke studierichting volgt u?

Opleidingsjaar

8 In welk opleidingsjaar zit u?

Opleiding vader

82 Wat is de hoogst genoten opleiding van uw vader?

Vader beroepsmilitair

83 Is uw vader beroepsmilitair geweest?

Religie

80 Wat is uw geloofsovertuiging?

Religie vader

87 Wat is de geloofsovertuiging van uw vader?

Vorming vindt op de NLDA met name plaats in het eerste jaar. De vorming bestaat uit drie
pijlers, namelijk wetenschappelijke, militaire, en persoons- en groepsvorming. In de pijler
persoons– en groepsvorming speelt het Cadettencorps (CC) een belangrijke rol. Het cluster van variabelen dat betrekking heeft op vorming (socialisatie) bevat de variabelen:
‘socialisatieproces CC’, ‘moeite met correcties’ en ‘voorbeeldfunctie’. Tabel 6.2 geeft een
overzicht van variabelen en items die vallen onder het cluster socialisatie.
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In het vervolg van dit hoofdstuk zal naar officieren en aspirant-officieren verwezen worden met de
aanduiding ‘hij’, maar dit gebeurt in het besef dat steeds meer vrouwen tot officier worden opgeleid.
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TABEL 6.2 HET CLUSTER SOCIALISATIE: VARIABELEN EN ITEMS
Variabelen

Items uit de vragenlijst (korte inhoudelijke beschrijving)*

Socialisatieproces CC (K: 12)
Het CC speelt een essentiële rol in mijn persoonsvorming. De ontgroeLaag = de cadet vindt de rol van CC en ning is noodzakelijk om later als een goed cadet en officier te kunnen
de ontgroening minder belangrijk.
functioneren
De ontgroening door het CC is een achterhaald middel voor het creëren van eenheid.
Als een burger het CC beledigt, dan vat ik dat op als een persoonlijke
belediging.
Dat cadetten in het CC een opvoedende rol hebben vind ik…..
De ontgroening is een achterhaald middel om saamhorigheid te creëren.
De deugden die het CC als uitgangspunt nemen in hun vorming zijn
naar mijn mening ouderwets.
Het CC is meer een gezelligheidsvereniging dan een vormend onderdeel.
Non-verbaal gedrag van ouderejaars vormt / vormde een voorbeeld
voor u.
Ik vind sociale controle tussen cadetten onderling…
Het feit dat wij cadetten een eigen jargon hebben vind ik …
Etiquette en rituelen die ik uitvoer waarvan ik de betekenis niet ken
vind ik…
Moeite met correcties (K:2)
Laag = de cadet heeft er geen moeite
mee om correcties van zijn medecadetten te accepteren.

Ik heb er moeite mee om correcties van mijn medecadetten
m.b.t. mijn gedrag te accepteren.
Ik heb er moeite mee om correcties van mijn medecadetten
m.b.t. mijn kleding te accepteren.

Voorbeeldfunctie (K: 1)
Laag = de cadet vindt dat het gedrag
van een ouderejaars geen voorbeeldfunctie vormt.

Ik ben me ervan bewust dat ik als ouderejaars, m.b.t. mijn non-verbaal
gedrag een voorbeeldfunctie heb t.o.v. jongerejaars.

* Het betreft stellingen die beantwoord moeten worden met een vijf-puntsschaal waarbij 1 staat voor helemaal mee eens/ zeer
belangrijk en 5 staat voor helemaal mee oneens/ zeer onbelangrijk

Het is aannemelijk dat de deugden die aanwezig zijn bij de aspirant-officier voordat hij aan
zijn opleiding begint, door het socialisatieproces veranderen. De deugden maken deel uit
van de tweede natuur of habitus van cadetten en adelborsten. Wat de collectieve aspecten hiervan betreft, kan men spreken over een esprit de corps. Binnen het cluster deugden
kan daarom een onderscheid gemaakt worden tussen individuele en collectieve varianten
(Moelker en Kümmel, 2007). ‘Collectieve deugden’ hebben betrekking op karaktereigenschappen die refereren aan een het individu overstijgend niveau. ‘Individuele deugden’
zijn, zoals Moelker (2003) in zijn onderzoek ‘The last knights’ aangeeft, veel meer aan de
persoon gebonden (tabel 6.3).
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TABEL 6.3 HET CLUSTER DEUGDEN: VARIABELEN EN ITEMS
Variabelen

Items uit de vragenlijst*

Collectieve
deugden
(K:5)
Laag = de cadet vindt de collectieve deugden onbelangrijk.

Hoe belangrijk vindt U….
loyaliteit,
moed,
eer,
opofferingsgezindheid en
vaderlandsliefde.

Individuele
Deugden
(K:5)
Laag = de cadet vindt de individuele deugden onbelangrijk.

Hoe belangrijk vindt U…
eerlijkheid,
verantwoordelijkheid,
gehoorzaamheid,
discipline en
doorzettingsvermogen.

* Het betreft stellingen die beantwoord moeten worden met een vijf-puntsschaal waarbij 1 staat voor zeer belangrijk en 5 staat
voor zeer onbelangrijk

Binnen dit onderzoek wordt ook het zelfbeeld onderverdeeld in een individuele en een
collectieve variant. Op basis van de resultaten van het kwalitatieve onderzoek kan gesteld
worden dat het aannemelijk is dat dit zelfbeeld tot op zekere hoogte elitair van aard is.
Het cluster zelfbeeld bevat de variabelen ‘persoonlijke trots’, ‘uitdragen trots’, ‘collectief
zelfbeeld’. Deze variabelen, en de operationalisatie hiervan zijn opgenomen in tabel 6.4.
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TABEL 6.4 HET CLUSTER ZELFBEELD: VARIABELEN EN ITEMS
Variabelen

Items uit de vragenlijst*

Individueel zelfbeeld: persoonlijke Ik vind mij zelf er goed uitzien.
trots
Ik denk dat mijn medecadetten mij er goed uit vinden zien.
(K: 11)
Ik vind mij zelf intelligent.
Laag score = de cadet is minder trots
Ik denk dat mijn medecadetten mij intelligent vinden.
op zichzelf.
Ik vind de meeste van mijn medecadetten intelligent.
Ik vind mij zelf sympathiek.
Ik denk dat mijn medecadetten mij sympathiek vinden.
Ik vind de meeste van mijn cadetten sympathiek.
Ik heb een goed karakter.
Ik denk dat mijn medecadetten mijn karakter weten te waarderen.
Ik kan de karakters van mijn medecadetten wel waarderen.
Individueel zelfbeeld: uitdragen trots
(K:4)
Laag score = de cadet is niet erg trots
op het feit dat hij cadet is.

Ook aan mensen buiten de defensieorganisatie laat ik duidelijk blijken
dat ik er trots op ben een cadet te zijn.
Ook in mijn omgang met mensen buiten de KMA laat ik duidelijk blijken
dat ik een cadet ben.
Ik ben er trots op dat ik een cadet ben.
Als een burger de defensieorganisatie beledigt dan vat ik dat op als een
persoonlijke belediging.

Collectief zelfbeeld
Een officier levert een grotere bijdrage aan de samenleving dan een
(K: 8)
burger.
Laag score = de cadet vindt niet dat Een aankomend officier heeft een voorbeeldfunctie in de defensiehij een bijzondere
organisatie.
positie inneemt.
Een ‘lang-model’ cadet wordt naar mijn mening een beter officier dan
een ‘kort-model’ cadet.
Een aankomend officier heeft een voorbeeldfunctie in de samenleving.
Een’lang-model’ cadet vind ik beter dan een ‘kort-model’ cadet.
Dankzij mijn mede cadetten ben ik me ervan bewust geworden dat
cadetten ‘anders’ zijn.
Een officier behoort tot de’ crème-de-la-crème’ van de samenleving.
De ideale officier kan de juiste balans vinden tussen: leiderschap, voorbeeldfunctie, diplomaat en krijger.
* Het betreft stellingen die beantwoord moeten worden met een vijf-puntsschaal waarbij 1 staat voor hele maal mee eens/ zeer
belangrijk en 5 staat voor helemaal mee oneens/ zeer onbelangrijk

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschreven clusters, de variabelen, het
aantal items dat gezamenlijk een schaal vormt (K items), het gemiddelde van de variabele
(M), de standaarddeviatie (Sd), het bereik (range) en de Chronbach’s alphas die behoren
bij de schalen. De variabelen met een te lage Chronbach’s alpha zijn buiten de analyse
gehouden, omdat de betrouwbaarheid van die variabelen onvoldoende was.
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TABEL 6.5 OVERZICHT VAN DE CLUSTERS VAN VARIABELEN EN HUN AANTAL ITEMS
Cluster

Variabelen

Items

N

Min

Max

Antecedenten

Wat is uw
geslacht?
Ik ben lid van
een:Wapen of
Dienstvak
Dummy:
Krijgswetenschappen
versus de rest
Dummy: Landmacht versus
de rest
In welk opleidingsjaar zit u?

1

357

0

1

1

331

1

2

1

357

1

1

357

1

Dummy: Niet
gelovig versus
gelovig
Is uw vader
(beroeps)militair
geweest?
opleiding vader
laag/gemiddeld
/hoog
Dummy: geen
geloof vader
Socialisatieproces
Laag = de cadet
is minder
gesocialiseerd
moeite correcties
Laag = de cadet
heeft veel
moeite met
correcties
Voorbeeldfunctie
Laag = de cadet
vindt
voorbeeldfunctie minder van
belang

Socialisatie
Laag =
de cadet
die
minder
gesocialiseerd is

Mean of percentages
M 87%
V 13%
Wapen: 57,4%
Dienst: 42,6%

Std. D
0,34

Chronbach’s
alpha
_

0,50

_

2

Krijgs: 51%
Rest: 49%

0,49

_

1

2

Land: 73%
Rest: 27%

0,45

_

357

1

4

1,10

_

356

1

2

0,50

_

1

353

0

1

1e jaars: 54%
2e jaars: 19%
3e jaars: 13%
4e jaars: 14%
Niet gelovig:
52,2%
Gelovig: 47,8%
Beroeps:36%
Niet beroeps:
64%

1

0,48

_

1

339

1

3

0,79

_

1

357

0

1

0,49

_

12

343

24

67

Laag: 20,4%
Midden: 30,4%
Hoog: 49,2%
Geen geloof:
40,7%
Gelovig: 59,3%
50,8192

6,76

0,80

2

356

2

10

4,2303

1,63

0,80

1

346

1

5

3,9335

0,64

_
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Cluster

Variabelen

Items

N

Min

Max

Deugden
Laag =
de cadet
hecht
minder
waarde
aan
deugden
Zelfbeeld
Laag =
de cadet
is minder trots
op
zichzelf
en op
het feit
dat hij
cadet is

Individuele
deugden

5

350

7

Collectieve
deugden

5

352

11

Individueel
zelfbeeld: trots
persoonlijk
Laag = de cadet
is minder trots
op zichzelf
Uitdragen trots
Laag = de cadet
draagt zijn trots
niet naar buiten
uit
Zelfbeeld
collectief

Std. D

25

Mean of percentages
22,5771

2,03

Chronbach’s
alpha
0,73

10

25

18,6619

2,75

0,73

349

11

55

40,9943

4,89

0,85

4

355

4

20

14,3803

2,68

0.72

8

354

14

40

26,8644

4,27

0,71

Om de onderzoeksvragen schematisch te kunnen weergeven, zijn de clusters verwerkt in
het volgende conceptuele model (figuur 6.1). Dit model vloeit voort uit figuur 2.2 dat een
schematische weergave is van de ontwikkeling van aspirant-officier naar officier (voor
zover die ontwikkeling betrekking heeft op de variabelen die het individueel en collectief
zelfbeeld beïnvloeden). De antecedenten zijn van invloed op de socialisatieprocessen die
nieuwe aspirant-officieren allen ondergaan als zij de opleiding gaan volgen. De socialisatie
beïnvloedt zowel de individuele - als de collectieve deugden. De individuele en de collectieve deugden zijn op hun beurt van invloed op het individueel en collectief zelfbeeld.
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Individuele
Deugden

Individueel
Indi-

vidueel

Zelfbeeld

Zelfbeeld
AntecedenAnteceten

Vorming/

denten

Socialisatie

Collectieve

Collectief

Deugden

Zelfbeeld

Figuur 6.1 Schematische weergave van de relaties tussen de clusters

6.2

RESPONDENTEN EN ANTECEDENTEN

Zoals eerder vermeld vond de eerste vragenlijstafname plaats tussen eind december 2006
en begin januari 2007, de tweede afname eind januari 2008. De vragenlijsten zijn uitgedeeld tijdens verplichte plenaire colleges. Hierbij waren - verspreid over de verschillende
opleidingsjaren - in totaal 358 cursisten aanwezig. 357 Studenten hebben de vragenlijst
168

ingevuld geretourneerd.

87 Procent hiervan was man (bijlage 4, vraag 1).

De vragenlijst is in twee achtereenvolgende collegejaren afgenomen. De eerste keer is de
vragenlijst (zie bijlage 4) ingevuld door alle studenten, de tweede keer in 2008 uitsluitend
door eerstejaars studenten. Van de 357 respondenten maakte 73 procent (N=259) deel uit
van de landmacht, 10% (N=36) van de zeemacht, 16% (N=57) van de luchtmacht en 1%
(N=5) van de marechaussee. In de analyses is verder gewerkt met de dichotomie ‘landmacht versus de rest’. Ruim de helft van de respondenten (57,%, N=190), was lid van een
wapen, 43% (N=141) van een dienstvak. De studierichting Krijgswetenschappen werd door
51% (N=149), van de respondenten gevolgd, de studierichting Militaire Bedrijfsweten168

De vragenlijst is niet ingevuld door 1 derdejaarsstudent.

191

schappen (Accounting & Control, Logistiek en Gezondheidswetenschappen) door 31%
(N=90) en de studierichting Techniek door 18% (N=51) van de respondenten. Door middel
van dichotomisering is ten behoeve van de analyse een variabele gemaakt ‘krijgswetenschappen versus de rest’.
Van de respondenten die de vragenlijst in het eerste jaar van afname hebben ingevuld,
volgde 19% les in het tweede jaar, 13% in het derde jaar en 14% in het vierde jaar. Ten
tijde van de eerste afname van de vragenlijst bevonden zich 96 respondenten in het eerste opleidingsjaar (collegejaar 2006/2007), tijdens de tweede afname (2007/2008) waren
dit 98 respondenten. In totaal hebben 194 respondenten (54%) uit het eerste opleidingsjaar de vragenlijst ingevuld. (bijlage 4, vraag 8)
Meer dan de helft van de respondenten (52%) geeft aan niet-gelovig te zijn. Van de respondenten die aangeven religieus te zijn, is slechts 9,5 procent praktiserend gelovig. 45,3
Procent van de gelovigen is (bijna) nooit bezig met zijn of haar geloof (zie bijlage 4, vraag
81). Ten behoeve van de regressie-analyses is gewerkt met een dichotome variabele ‘religie’ waarbij de 52 procent niet-gelovigen afgezet zijn tegenover de 48 procent gelovigen.
Ook is in de analyses de dummy variabele ‘geloof van de vader’ opgenomen. 41 Procent
van de vaders van de respondenten is niet gelovig, 22 procent van de vaders is protestants, 34 procent Rooms-Katholiek en 3 procent van de vaders heeft een andere geloofsovertuiging (bijlage 4, vraag 87).
De respondenten is gevraagd naar het opleidingsniveau van de ouders (bijlage 4, vragen
82 en 83). Bijna de helft van de vaders heeft als hoogst genoten opleiding een MBO- of
lagere opleiding gevolgd. 28 Procent heeft een HBO-opleiding (N=95) afgerond, 21 procent
een WO-opleiding (N=72). Het percentage moeders dat een HBO-opleiding heeft afgerond
als hoogst genoten opleiding is 23 (N=78). Een vijfde van de moeders heeft een MBOopleiding afgerond (20%, N= 70). De opleidingsvariabelen voor vaders is gehercodeerd
naar een trichotomie: laag = (I)VBO: 6 procent midden = MAVO, HAVO en MBO: 38 procent en hoog VWO, HBO en WO: 56 procent.
In het kader van de eerder besproken onderzoeken (Moelker en Soeters, 1998; Groen en
Klinkert, 2003) is het interessant na te gaan hoe groot de rol van de endo-rekrutering is.
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Groen en Klinkert constateerden in 2003 dat in de periode 1974-2003 40 procent van de
vaders van de KMA-cadetten werkzaam was voor de overheid. In totaal was 12 procent
van de vaders van cadetten en adelborsten werkzaam in de krijgsmacht. Deze constatering
van Groen en Klinkert komt redelijk overeen met de resultaten van Moelker en Soeters uit
1998. Zij constateerden in 1998 dat 16 procent van de vaders van de KMA-cadetten beroepsmilitair was. Uit het huidige onderzoek naar het elitegevoel van aspirant officieren
komt naar voren dat bijna 36 procent (N=127) van de vaders van de respondenten beroepsmilitair was of is geweest (bijlage 4, vraag 85). Hiervan heeft 51 procent (N=59) de
rang van onderofficier bekleed. Aan de respondenten is tevens gevraagd of de moeders
van de aspirant-officieren beroepsmilitair waren of zijn geweest (bijlage 4, vraag 89). Van
de moeders was 2 procent (N=7) beroepsmilitair; van hen bekleedden drie de rang van
subalterne officier, één die van onderofficier, twee moeders waren of zijn als hoofdofficier
werkzaam en één als opperofficier.
De rol van endorekrutering lijkt op basis van de resultaten groter dan deze was in de periode 1974-2003. Echter, dat het percentage beroepsmilitairen onder de vaders zoveel
hoger is in vergelijking met eerdere onderzoeken, is terug te leiden naar de formulering
van de vraag. In dit onderzoek is gevraagd of de vader (beroeps)militair is geweest; door
deze ruimere formulering heeft een hoger percentage deze vraag positief beantwoord.
Het is met andere woorden niet met zekerheid vast te stellen of de rol van endorekrutering daadwerkelijk groter is geworden.

6.3

VORMING

Vrijwel alle respondenten (97%), (bijlage 4, vraag 36) leven en wonen intern op het terrein
van de KMA of het KIM. In het internaatsysteem komen zaken aan bod als sociale controle, regels, correctie en een eigen jargon. De schaal ‘socialisatieproces CC’ is samengesteld
uit 12 vragen (tabel 6.2). Uit de antwoorden van de respondenten komt naar voren dat
meer dan de helft van de aspirant-officieren (56%) het er mee eens is dat het Corps een
essentiële rol speelt in zijn of haar persoonsvorming (bijlage 4, vraag 15). Circa een kwart
heeft hier geen mening over, de overigen zijn het er mee oneens. De ontgroening vindt
veertig procent van de respondenten een noodzakelijk middel om later als goed aspirant-
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officier of officier te kunnen functioneren; een groep van 36 procent is het hier niet mee
eens en ongeveer een kwart heeft hier geen mening over (bijlage 4, vraag 27). Van de
respondenten is 80 procent het er mee oneens dat de ontgroening een achterhaald middel is om saamhorigheid te creëren (bijlage 4, vraag 55); 78 procent is het ermee oneens
dat de ontgroening een achterhaald middel is om eenheid te creëren (bijlage 4, vraag 19).
Slechts 11 procent is het er mee eens dat de ontgroening een achterhaald middel is. Het
Corps wordt door 60 procent van de respondenten beschouwd als meer dan alleen een
gezelligheidsvereniging (bijlage 4, vraag 65). Deze groep vindt dat het Corps een vormend
onderdeel is op de NLDA. Meer dan een derde (38%) ervaart het als een persoonlijke belediging als een burger het Corps beledigt (bijlage 4, vraag 74). 47 Procent van de respondenten neemt het non-verbale gedrag van ouderejaars tot voorbeeld (bijlage 4, vraag 75).
Een meerderheid van de respondenten (77%) geeft aan dat ze de sociale controle onderling belangrijk vindt (bijlage 4, vraag 96F). Ook vindt bijna de helft (49%) het belangrijk dat
het Corps een opvoedende rol heeft, 36 procent heeft hier geen mening over (bijlage 4,
vraag 96H). Van de aspirant-officieren vindt 40 procent het belangrijk om onderling een
eigen jargon te hebben, 38 procent heeft hier geen mening over (bijlage 4, vraag 96M).
Circa een derde vindt het belangrijk om etiquette en rituelen uit te voeren ook als men
niet op de hoogte is van de betekenis (bijlage 4, vraag 96O).
De schaal ‘moeite met correcties’ bestaat uit twee stellingen. 79 Procent heeft er geen
moeite mee om correcties van medeaspirant-officieren met betrekking tot zijn gedrag te
accepteren. 20 Procent is het er hier helemaal mee oneens, 12 procent heeft hier geen
mening over. Eveneens 79 procent van de respondenten heeft er geen moeite mee correcties van medeaspirant-officieren te accepteren met betrekking tot hun kleding.
De laatste schaal die indicatief is voor het socialisatieproces betreft de ‘voorbeeldfunctie’
(bijlage 4, vraag 51). Deze schaal bestaat uit één stelling. Een meerderheid van 85 procent
vindt dat een ouderejaars zich er van bewust moet zijn dat hij een voorbeeldfunctie heeft
ten opzichte van jongerejaars.
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Samenvattend kan gesteld worden dat de ontgroening door het merendeel van de cadetten beschouwd wordt als een effectief middel om saamhorigheid en eenheid te bewerkstelligen. Iets minder dan de helft van de cadetten vindt de ontgroening een noodzakelijk
middel om als goed (aspirant-) officier te kunnen functioneren. Ongeveer de helft van de
cadetten vindt dat het Corps een essentiële rol speelt in zowel persoonsvorming als in de
vorming tot officier. Ook het gedrag van ouderejaars, correcties van medecadetten op
gedrag en sociale controle worden aangeduid als aspecten die van invloed zijn op de vorming.

6.4

DEUGDEN (COLLECTIEF EN INDIVIDUEEL)

Gedurende het socialisatieproces op de NLDA internaliseert een aspirant-officier allerlei
deugden en krijgt hij allerlei etiquetteregels aangeleerd.
In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen individuele en collectieve deugden. Kenmerkend voor collectieve deugden zijn hun bijdrage aan het esprit de corps-gevoel, saamhorigheid en eenheid. De individuele deugden zijn van invloed op collectieve deugden en
op het collectief en individueel zelfbeeld.
De volgende vijf individuele deugden zijn in het onderzoek aan de orde gesteld: ‘eerlijkheid’, ‘verantwoordelijkheid’, ‘gehoorzaamheid’, ‘discipline’ en ‘doorzettingsvermogen’.
Uit tabel 6.6 blijkt dat circa driekwart (72%) van de aspirant-officieren ‘eerlijkheid’ heel erg
belangrijk vindt. Nog eens een kwart (26%) van de steekproef vindt deze deugd belangrijk.
Ook ‘verantwoordelijkheid’ wordt door de meeste respondenten (69%) heel belangrijk
gevonden, 29 procent vindt het belangrijk. De meeste aspirant-officieren (57%) vinden
‘discipline’ heel erg belangrijk, 40 procent vindt deze deugd belangrijk. De deugd ‘doorzettingsvermogen’ wordt door 69 procent van de respondenten als heel belangrijk beschouwd. Een groep van 28 procent vind deze deugd belangrijk. ‘Gehoorzaamheid’ wordt
als deugd in tegenstelling tot de hierboven beschreven deugden relatief minder belangrijk
gevonden. Circa een kwart (23%) van de respondenten vindt gehoorzaamheid als deugd
heel belangrijk, 58 procent vindt gehoorzaamheid als deugd belangrijk.
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TABEL 6.6 ASPIRANT-OFFICIEREN EN INDIVIDUELE DEUGDEN IN % (1HEEL
ERG ONBELANGRIJK; 5 HEEL ERG BELANGRIJK) (VRAAG 95)
#
A
D
H
I
J

Items
Hoe belangrijk vindt u eerlijkheid?
Hoe belangrijk vindt u verantwoordelijkheid?
Hoe belangrijk vindt u gehoorzaamheid?
Hoe belangrijk vindt u discipline?
Hoe belangrijk vindt u doorzettingsvermogen?

1
0

2
0

3
1

4
26

5
72

N
355

M
4,70

Sd
,515

0

0

2

29

69

354

4,67

,521

0

2

16

58

23

352

4,02

,698

0

0

3

40

57

354

4,53

,598

0

0

3

28

69

355

4,65

,575

In het onderzoek is daarnaast naar de volgende vijf collectieve deugden gevraagd: ‘loyaliteít, ‘moed’, ‘eer’, ‘opofferingsgezindheid’ en ‘vaderlandsliefde’ (zie tabel 6.7). Van de
collectieve deugden beschouwen de meeste aspirant-officieren loyaliteit als de belangrijkste. Uit tabel 6.7 blijkt dat een kwart van de respondenten ‘loyaliteit’ heel belangrijk vindt;
67 procent beschouwt het als belangrijk. Ook ‘moed’ is voor veel respondenten belangrijk,
62 procent vindt het belangrijk en 15 procent vindt deze deugd heel belangrijk. Bijna een
kwart (23%) heeft over ‘moed’ als deugd geen mening. ‘Eer’ is voor de helft van de respondenten een belangrijke deugd, voor 13 procent heel belangrijk. Circa een derde (29%)
heeft over eer als deugd geen mening. ‘Opofferingsgezindheid’ wordt door 46 procent van
de respondenten als belangrijk beschouwd, en voor 15 procent is deze deugd heel erg
belangrijk. Een groep van 29 procent vindt ‘opofferingsgezindheid’ als deugd onbelangrijk.
Meer dan een derde (34%) heeft over ‘vaderlandsliefde’ als deugd geen mening, 37 procent vindt het belangrijk en 9 procent vindt het heel belangrijk. Een groep van 16 procent
vindt ‘vaderlandsliefde’ onbelangrijk en 4 procent heel onbelangrijk.

Tabel 6.7 Aspirant-officieren en collectieve deugden in % (1 Heel erg onbelangrijk;
5 is heel erg belangrijk), (vraag 95)
#

Items

1

2

3

4

5

N

M

Sd

B
C
E

Hoe belangrijk vindt u loyaliteit?
Hoe belangrijk vindt u moed?
Hoe belangrijk vindt u eer?
Hoe belangrijk vindt u opofferingsgezindheid?
Hoe belangrijk vindt u vaderlandsliefde?

0
0
1

1
1
7

7
22
29

67
62
50

25
15
13

355
355
355

4,15
3,91
3,66

,585
,640
,839

1

9

29

46

15

355

3,65

,877

4

16

34

37

9

352

3,31

,975

K
L
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Als de gemiddelden voor de items voor de individuele en de collectieve deugden met
elkaar vergeleken worden, dan valt op dat de collectieve deugden de individuele deugden
als belangrijker gewaardeerd worden. Dat kan betekenen dat de meer traditionele collectieve deugden ervaren worden als anachronistisch: ze lijken voor onze moderne tijd minder relevant dan de individualistische deugden. Inhoudelijk doen collectieve deugden als
‘vaderlandsliefde’, ‘eer’ of ‘opofferingsgezindheid’ gedateerd aan.

6.5

ZELFBEELD

Het individuele zelfbeeld bestaat uit ‘persoonlijke trots’ en ‘uitdragen trots’. Vraag 99
(tabel 6.8) vraagt naar ‘persoonlijke trots’. Aan de respondenten is gevraagd wat ze van
zichzelf vinden, of ze er vinden dat ze er goed uitzien, intelligent zijn, sympathiek zijn en
een goed karakter hebben. Tevens is gevraagd of ze dit ook van mede-respondenten vinden en hoe mederespondenten over hen denken (zie tabel 6.8). De meerderheid (69%)
vindt zichzelf er goed uitzien en denkt dat 52% van hun medecadetten dit bevestigt. Van
alle respondenten vindt 68 procent zichzelf intelligent, 56 procent denkt dat anderen dat
ook vinden, 62 procent vindt zijn medecadetten ook intelligent. 78 Procent vindt zichzelf
sympathiek, 69 procent denkt dat anderen dat ook vinden en 67 procent vindt zijn medecadetten sympathiek. Driekwart van de respondenten vindt van zichzelf dat hij een goed
karakter heeft en 79 procent gaat er vanuit dat zijn mederespondenten het hiermee eens
zijn; 73 procent kan het karakter van mederespondenten waarderen.

197

TABEL 6.8 INDIVIDUEEL ZELFBEELD, IN WELKE MATE ASPIRANTOFFICIEREN TEGEN ZICHZELF AANKIJKEN IN % (1 = HELEMAAL MEE ONEENS; 5 = HELEMAAL MEE EENS), (VRAAG 99)
#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Items
Ik vind mij zelf er goed uitzien.
Ik denk dat mijn medecadetten mij
er goed uit vinden zien.
Ik vind de meeste van mijn cadetten er goed uitzien.
Ik vind mij zelf intelligent
Ik denk dat mijn medecadetten mij
intelligent vinden.
Ik vind de meeste van mijn medecadetten intelligent.
Ik vind mij zelf sympathiek.
Ik denk dat mijn medecadetten mij
sympathiek vinden.
Ik vind de meeste van mijn medecadetten sympathiek.
Ik heb een goed karakter.
Ik denk dat mijn medecadetten
mijn karakter weten te waarderen.
Ik kan de karakters van mijn medecadetten wel waarderen.

1
1

2
3

3
26

4
53

5
16

N
353

M
3,80

Sd
,794

3

3

42

44

8

353

3,53

,794

4

12

39

41

3

351

3,28

,873

1

4

27

59

9

353

3,71

,719

1

5

38

50

6

352

3,53

,743

2

7

29

58

4

352

3,55

,776

0

2

19

68

10

352

3,86

,623

1

3

28

61

8

352

3,73

,662

1

7

25

61

6

353

3,63

,751

0

1

14

69

16

353

3,98

,617

1

1

19

68

11

353

3,86

,644

1

3

22

66

7

353

3,75

,679

In de schaal van ‘trots uitdragen’ worden vier vragen gesteld (zie tabel 6.9). Een meerderheid van 80 procent is het met de stelling eens dat ze ook aan mensen buiten de defensieorganisatie laten blijken dat ze er trots op zijn een aspirant-officier te zijn (vraag 29). Een
derde (35%) laat aan mensen buiten de NLDA blijken dat hij een aspirant-officier is (vraag
39), 35 procent doet dit niet Een meerderheid van 89 procent is er trots op dat ze aspirant-officier is (vraag 40). Circa de helft, 48 procent, is het ermee eens dat als een burger
de defensieorganisatie beledigt, dit wordt opgevat als een persoonlijke belediging; 30
procent vat een belediging van de defensieorganisatie niet persoonlijk op (vraag 49).

198

TABEL 6.9 INDIVIDUEEL ZELFBEELD, UITDRAGEN TROTS IN % (1= HELEMAAL MEE ONEENS; 5=HELEMAAL MEE EENS)
#
2
9
3
9

Items
Ook aan mensen buiten de defensieorganisatie laat ik duidelijk blijken dat ik er
trots op ben een cadet te zijn.
Ook in mijn omgang met mensen buiten
de KMA/KIM laat ik duidelijk blijken dat
ik een cadet ben.

1

2

3

4

5

N

M

Sd

0

5

15

56

24

356

3,98

,780

4

31

30

29

6

357

3,00

,999

4
0

Ik ben er trots op dat ik een cadet ben.

1

2

9

51

38

357

4,22

,762

4
9

Als een burger de defensieorganisatie
beledigt dan vat ik dat op als een persoonlijke belediging

5

25

21

42

6

356

3,19

1,053

De schaal van het collectief zelfbeeld is samengesteld op basis van acht vragen (zie tabel
6.10). Op de vraag of een officier een grotere bijdrage aan de samenleving levert dan een
burger, komt een gevarieerd beeld naar voren: 33 procent vindt van niet, 30 procent heeft
hierover geen mening en meeste respondenten (37%) vinden van wel. Op de vraag of een
officier tot de ‘crème-de-la-crème’ van de samenleving behoort, komt eveneens geen
eenduidig antwoord naar voren (vraag 66): circa een derde (32%) is het hiermee eens, een
derde (31%) heeft hier geen mening over en een relatieve meerderheid van 36 procent is
het hiermee oneens. Dit onderstreept de bevinding uit het kwalitatieve onderzoek, namelijk dat er van een militair elitegevoel onder cadetten geen sprake (meer) is. Hooguit zijn
er resten van dit gevoel terug te vinden bij bepaalde groepen binnen de cadettenpopulatie. 37 Procent van de respondenten is zich er door zijn mede-aspirant-offcieren van bewust geworden dat cadetten of adelborsten anders zijn; 30 procent is het hier niet mee
oneens of mee eens en 32 procent is het hier niet mee eens (vraag 64). Bijna alle respondenten (96%) vinden dat ze een voorbeeldfunctie vervullen in de defensieorganisatie
(vraag 30). Ook vindt een meerderheid (89%) dat de officier een voorbeeldfunctie heeft in
de samenleving (vraag 52). 41 Procent van de respondenten is niet van mening dat een
‘lang-model’ aspirant-officier een betere officier wordt dan een ‘kort-model’ aspirantofficier; 29 procent heeft hier geen mening over; 31 procent denkt dat ‘lang-model’ officier een beter officier is dan een kort-model officier (vraag 42). Een meerderheid van 57
procent is het er niet mee eens dat een ‘lang-modeller’ beter is dan een ‘kort-modeller’,
20 procent is het er wel mee eens (vraag 62). Een meerderheid van 91 procent van de
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aspirant-officieren (N=356) vindt dat de ideale officier een juiste balans weet te vinden
tussen leiderschap, voorbeeldfunctie, diplomaat en krijger; 3 procent is het hier mee oneens (vraag 70).

TABEL 6.10 COLLECTIEF ZELFBEELD IN % (1= HELEMAAL MEE ONEENS; 5=
HELEMAAL MEE EENS
#
21

30

42

52
62
64

66

70

Items
Een officier levert een grotere
bijdrage aan de samenleving dan
een burger
Een aankomend officier heeft
een voorbeeldfunctie in de
defensieorganisatie
Een 'lang' model cadet wordt
naar mijn mening een betere
officier dan een 'kort' model
cadet
Een aankomend officier heeft
een voorbeeldfunctie in de
samenleving
Een 'lang' modelcadet vind ik
beter dan een 'kort' modelcadet
Dankzij mijn mede cadetten ben
ik me ervan bewust geworden
dat cadetten 'anders' zijn
Een officier behoort tot de
‘crème-de-la-crème’ van de
samenleving
De ideale officier kan de juiste
balans vinden tussen: leiderschap, voorbeeldfunctie diplomaat en krijger

1

2

3

4

5

N

M

Sd

8

25

30

30

7

357

3,03

1,077

0

1

4

61

35

357

4,29

,580

12

29

29

24

7

357

2,85

1,117

1

1

9

71

18

356

4,04

,615

17

40

23

15

5

355

2,52

1,098

4

28

30

33

4

356

3,03

,971

8

29

31

25

7

356

2,92

1,071

0

3

7

62

29

356

4,16

,677

Uit de resultaten blijkt dat cadetten over het algemeen een positief individueel zelfbeeld
hebben. Dit beeld is over het algemeen positiever wanneer het het karakter betreft, dan
wanneer het uiterlijke kenmerken betreft. Opvallend is dat ongeveer 80% van de cadetten
aangeeft ook buiten de Defensie organisatie duidelijk te laten merken trots te zijn op het
feit dat hij cadet is, terwijl slechts een derde van de cadetten buiten de Defensie organisatie ook duidelijk laat blijken cadet te zijn.

Wat betreft het collectief zelfbeeld kan worden opgemerkt dat het als belangrijk ervaren
wordt om zowel binnen als buiten de Defensie organisatie een voorbeeldfunctie te vervullen. Het merendeel van de aspirant-officieren is van mening dat officieren echter niet
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behoren tot de ‘crème de la crème’ van de samenleving; er lijkt in aansluiting op de bevindingen uit het kwalitatieve onderzoek, sprake te zijn van een sterk geërodeerd elitair zelfbeeld.

6.6

RESULTATEN

Om het effect van verschillende variabelen op individuele deugden, collectieve deugden
en collectief zelfbeeld vast te stellen, zijn verschillende regressieanalyses uitgevoerd,
waarbij successievelijk steeds meer variabelen toegevoegd werden, zodat hier sprake is
van hiërarchische, niet-recursieve regressie analyse. De analysetechniek die vervolgens
gehanteerd is, staat bekend onder de naam PAD-analyse. Met de PAD-analyse is het niet
alleen mogelijk om aan te tonen of er sprake is van correlaties tussen de clusters van variabelen onderling maar ook wordt deze samenhangen vervat binnen een model. Tabel 6.11
geeft een overzicht van de variabelen die in de regressieanalyses zijn opgenomen. In de
paragrafen 6.6.2, 6.6.3 en 6.6.4 worden de resultaten van deze analyses besproken.
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Individuele
deugden

Collectieve
deugden

Individueel
zelfbeeld

Collectief
zelfbeeld

Antecedenten
Wat is uw geslacht? (Laag =
Ik ben lid van een: Wapen of Dienstvak
Dummy: Krijgswetenschappen vs de rest
Dummy: Landmacht versus de rest
In welk opleidingsjaar zit u?
Dummy: Niet gelovig versus gelovig
Is uw vader (beroeps)militair geweest?
Opleiding vader laag/gemiddeld/hoog
Dummy geen geloof vader
Socialisatie-variabelen
Socialisatieproces CC
Socialisatieproces: moeite correcties
Socialisatieproces: voorbeeldfunctie

Socialisatieproces CC

TABEL 6.11 OVERZICHT OPGENOMEN VARIABELEN IN REGRESSIEVERGELIJKINGEN

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

Individuele Deugden
Collectieve Deugden
Individueel Zelfbeeld
Persoonlijke trots
Uitdragen trots

X
X

6.6.1

ANTECEDENTEN EN SOCIALISATIE

In de analyses zijn niet alle antecedenten meegenomen. Variabelen met te veel partiële
non-response zijn niet in de analyse opgenomen omdat deze tot missing-values in de regressievergelijkingen zouden leiden. De volgende negen variabelen zijn meegenomen:
‘geslacht’, ‘dienst/wapenvak’, ‘opleidingsjaar’, ‘opleiding vader’ en ‘militaire achtergrond
vader’. De variabelen ‘studierichting’ (krijgswetenschappen vs de rest), ‘krijgsmachtonderdeel’ (landmacht vs de rest), ‘religie’ (niet gelovig vs gelovig) en ‘religie vader’ (geloof
vader) zijn gehercodeerd tot dummyvariabelen.
De drie regressievergelijking met negen antecedenten als voorspellers voor de drie verschillende indicatoren voor socialisatie (socialisatieproces, moeite met correcties en voorbeeldfunctie) zijn weergeven in tabel 6.12. Alvorens de resultaten voor de drie socialisa-
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tievariabelen te bespreken, kan als meest opvallende bevinding vermeldt worden dat
geen van de drie regressievergelijkingen, die staan voor de socialisatievariabelen, voldoen
aan de significantievereisten voor de F-test.
De variabele ‘krijgswetenschappen versus de rest’ is voorspellend voor ‘socialisatieprocessen’ maar het totale model, zoals aangegeven door de F-test, is niet significant en de verklaarde variantie is te verwaarlozen.
‘Moeite met correcties’ wordt voorspeld door de dummy ‘landmacht versus de rest’, ‘niet
gelovig versus gelovig’, ‘opleiding vader’ en ‘geen geloof vader’. Dit betekent dat respondenten die geplaatst zijn bij de landmacht, gelovig zijn, en een gelovige vader hebben die
een hogere opleiding heeft genoten, minder vaak moeite hebben met gecorrigeerd worden. De significantie van de bèta’s geeft weliswaar een effect aan dat in deze richting
wijst, maar opgemerkt moet worden dat slechts twee procent van de variantie wordt
verklaard. Ook geeft het significantieniveau van de F-toets aan dat het model geen samenhang vertoont met de geobserveerde waarden.
Ook de F-toets voor de regressievergelijking ‘Voorbeeldfunctie’ haalt het significantie
niveau niet. De verklaarde variantie is met twee procent wederom bijna nihil. Alleen de
variabele ‘opleidingsjaar’ heeft een bèta die significant afwijkt van nul.
Ondanks de matig tot geringe kracht van de gepresenteerde modellen is het belangrijk om
de antecedenten op te nemen in de regressievergelijkingen in de vervolganalyses, aangezien deze variabelen altijd beoordeeld moeten kunnen worden op hun voorspellende
kracht.
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Moeite met
correcties

Voorbeeldfunctie

Wat is uw geslacht?
Ik ben lid van een:Wapen of Dienstvak
Dummy: Krijgswetenschappen vs de rest
Dummy: Landmacht versus de rest
In welk opleidingsjaar zit u?
Dummy: Niet gelovig versus gelovig
Is uw vader (beroeps)militair geweest?
Opleiding vader laag/gemiddeld/hoog
dummy geen geloof vader
Significantie F-toets
R2
Adj. R2
N

Socialisatiproces CC

TABEL 6.12 REGRESSIEVERGELIJKINGEN MET NEGEN ANTECEDENTEN ALS
PREDICTOREN VOOR DE VERSCHILLENDE INDICATOREN VOOR SOCIALISATIE (GESTANDAARDISEERDE COËFFICIËNTEN)

,041
-,018
-,158
,015
,041
,037
,068
-,033
,073
,318
,005
,035
298

,055
,000
-,164
,023
,110
,010
-,095
-,002
,008
,106
,046
,018
310

-,034
-,059
-,077
,021
,128
-,050
,050
-,077
-,037
,085
,050
,021
300

Vetgedrukte beta’s = significant p < .05

6.6.2

INDIVIDUELE DEUGDEN: EERLIJKHEID, VERANTWOORDELIJKHEID,
GEHOORZAAMHEID, DISCIPLINE EN DOORZETTINGSVERMOGEN

Tabel 6.13 geeft drie significante resultaten ter verklaring van individuele deugden, namelijk de variabelen ‘krijgwetenschappen versus de rest’, ‘opleidingsjaar’ en ‘geloof vader’.
De schaal voor ‘Individuele deugden’, is gebaseerd op een somscore voor de items ‘eerlijkheid’, ‘verantwoordelijkheid’, ‘gehoorzaamheid’, ‘discipline’ en ‘doorzettingsvermogen’. Dit betekent dat een cadet die krijgswetenschappen studeert en die verder gevorderd is in zijn opleiding meer waarde gaat hechten aan de individuele deugden. Als de
vader van een cadet gelovig is, zijn de ‘individuele deugden’ ook van groter belang. Model
2

één (tabel 6.13) heeft een adjusted R van net geen vier procent. Dit betekent dat de totaal verklaarde variantie van individuele deugden door de in het model opgenomen antecedenten circa vier procent is. De voorspellende waarde van antecedenten op individuele
deugden is, met andere woorden, laag.
In het tweede model zijn naast antecedenten ook socialisatievariabelen opgenomen. Hier
blijven de antecedenten ‘krijgswetenschappen’ en ‘opleidingsjaar’ significante voorspellers. De voorspellende waarde van het model is gestegen tot zestien procent. De variabe-
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len uit het cluster socialisatie blijken voorspellend voor de afhankelijke variabele ‘individuele deugden’. ’Socialisatieproces CC’ en ‘moeite met correcties’, zijn significante voorspellers voor de ‘individuele deugden’.
‘Socialisatieproces CC’, met items als ‘Het Cadettencorps speelt een essentiële rol in mijn
persoonsvorming’, geeft de mate aan waarin de cadet en/of adelborst het Cadettencorps
als vormend ervaart. Voor deze variabelen geldt dat hoe hoger de cadet hierop scoort hoe
hoger hij scoort op individuele deugden (bèta .305). Het sterke effect van de variabele
‘socialisatieproces CC’ op de afhankelijke variabele ‘individuele deugden’ bevestigt de
verwachting dat socialisatie en vorming van invloed zijn op de ontwikkeling en het ervaren
belang van deugden. Opmerkelijk is dat voor ‘moeite met correcties’ geldt dat hoe lager
de cadet daarop scoort hoe hoger hij scoort ‘op individuele deugden’ (bèta -.134).
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Indivi-duele
Deugden
(model 2)

Antecedenten
Wat is uw geslacht?
Ik ben lid van een: Wapen of Dienstvak
Dummy: Krijgswetenschappen vs de rest
Dummy: Landmacht versus de rest
In welk opleidingsjaar zit u?
Dummy: Niet gelovig versus gelovig
Is uw vader (beroeps)militair geweest?
Opleiding vader laag/gemiddeld/hoog
Dummy geen geloof vader
Socialisatie-variabelen
Socialisatieproces CC
socialisatieproces: moeite correcties
socialisatieproces: voorbeeldfunctie
Significantie F-toets
R2
Adj. R2
N

Indivi-duele
Deugden
(Model 1)

TABEL 6.13 REGRESSIEVERGELIJKINGEN MET ANTECEDENTEN EN SOCIALISATIE-VARIABELEN ALS PREDICTOREN VOOR INDIVIDUELE DEUGDEN (GESTANDAARDISEERDE COËFFICIËNTEN)

-,005
,107
-,179
-,099
,153
,058
-,062
,011
,144

-,002
,089
-,155
-,069
,153
,054
-,092
,008
,116

,015
,066
,038
309

,305
-,134
,013
,000
,194
,158
284

Vetgedrukte beta’s = significant p < .05

6.6.3

COLLECTIEVE DEUGDEN: LOYALITEIT, MOED, EER, OPOFFERINGSGEZINDHEID
EN VADERLANDSLIEFDE

Uit tabel 6.14 blijkt dat drie van de negen antecedenten in model 1 significante voorspellers zijn voor collectieve deugden, namelijk: ‘krijgswetenschappen vs de rest’, ‘gelovig’ en
‘geen geloof vader’.
Ook in model 2 is de antecedent ‘krijgswetenschappen vs de rest’ significant voor collectieve deugden. Daarnaast draagt de variabele ‘socialisatieproces CC’ significant bij aan de
verklaarde variantie, die gestegen is van vijf procent in model één naar zestien procent in
het tweede model. De antecedenten ‘opleidingsjaar’ en de variabelen die op de rol van
religie duiden, worden door ‘socialisatieproces CC’ uit de regressievergelijking weggedrukt.
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In model 3, waar ‘individuele deugden’ aan de vergelijking toegevoegd wordt, komen de
antecedenten overeen met model 2, met dit verschil dat ‘krijgswetenschappen’ zijn voorspellende waarde verliest. De bèta voor de variabele ‘socialisatieproces CC’ wordt kleiner.
Dit model kent echter wel een hogere verklaarde variantie (27,4 procent) dan model 1 en
2. Alle F-toetsen voor deze drie modellen zijn significant. Dit duidt op een goede overeenkomst.

collectieve
Deugden
(model 2)

collectieve
Deugden
(model 3)

Antecedenten
Wat is uw geslacht?
Ik ben lid van een:Wapen of Dienstvak
Dummy: Krijgswetenschappen vs de rest
Dummy: Landmacht versus de rest
In welk opleidingsjaar zit u?
Dummy: Niet gelovig versus gelovig
Is uw vader (beroeps)militair geweest?
Opleiding vader laag/gemiddeld/hoog
Dummy geen geloof vader
Socialisatie-variabelen
Socialisatieproces CC
socialisatieproces: moeite correcties
socialisatieproces: voorbeeldfunctie

collectieve
Deugden
(model 1)

TABEL 6.14 REGRESSIEVERGELIJKINGEN MET ANTECEDENTEN, SOCIALISATIE-VARIABELEN EN INDIVIDUELE DEUGDEN ALS PREDICTOREN VOOR COLLECTIEVE DEUGDEN (GESTANDAARDISEERDE COËFFICIËNTEN)

-,019
,112
-,274
-,067
,057
,139
,033
,040
,156

-,050
,057
-,197
-,067
,041
,124
,031
,025
,125

-,045
,000
-,110
-,043
-,021
,110
,065
,023
,077

,296
,035
-,055

,163
,087
-,064
,437

Individuele Deugden
Significantie F-toets
R2
Adj. R2
N

,002
,083
,055
307

,000
,156
,119
284

,000
,307
,274
281

Vetgedrukte beta’s = significant p < .05

6.6.4

INDIVIDUEEL ZELFBEELD

Het individueel zelfbeeld wordt gemeten door de schalen ‘persoonlijke trots’ en ‘uitdragen
trots’ (tabellen 6.15 en 6.16). ‘Persoonlijke trots’, een schaal die items bevat als ‘ik vind
mijzelf er goed uitzien’, ‘ik vind mijzelf intelligent’ en ‘ik vind mijzelf sympathiek’, is de
afhankelijke variabele die in deze subparagraaf centraal staat.
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Van de antecedenten blijft alleen ‘opleidingsjaar’ significant in alle modellen voor ‘persoonlijke trots’. Het negatieve teken van de beta geeft aan dat het zelfbeeld in vergelijking
tot het eerste jaar dat de aspirant-officieren in opleiding zijn, in de loop van de studiejaren
naar beneden wordt bijgesteld. Uit tabel 6.15 is af te lezen dat de extra opleidingstijd van
een cursist (opleidingsjaar) leidt tot een daling in ‘trots persoonlijk’. De interpretatie van
deze bevinding is natuurlijk, want betekent dit nu dat cadetten en adelborsten in de loop
van de studie meer zelfkennis opdoen en daardoor inflatoire zelfbeelden corrigeren in een
meer realistische richting, of krijgt het zelfbeeld door de coördinatietijd en andere Corpsen opleidingsinvloeden een zodanige ‘boost’ dat het enige tijd vergt voordat de cadet/adelborst weer terugkeert tot de realiteit? Een rijpings-effect lijkt in ieder geval plausibel.
De socialisatie-variabele ‘voorbeeldfunctie’ is in de modellen twee tot en met vier significant. Deze variabele lijkt met andere woorden een stabiele voorspeller voor de persoonlijke trots in het individuele zelfbeeld te zijn. Aspirant-officieren hechten veel belang aan de
voorbeeldfunctie. Deze voorbeeldfunctie gaat, zowel naar jongere- als naar ouderejaars,
in de defensieorganisatie en in de samenleving gepaard met persoonlijke trots.
Uit model 3 blijkt dat ‘individuele deugden’ bijdragen aan de verklaarde variantie voor
‘persoonlijke trots’; dit effect wordt in model vier, waar ‘collectieve deugden’ aan de vergelijking wordt toegevoegd, weggedrukt. De totaal verklaarde variantie, uitgedrukt in
2

adjusted R neemt toe van vier procent in model 1 tot 14 procent in model 4. Alle Ftoetsen gepresenteerd in tabel 6.15 zijn significant.
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Trots persoonlijk
(model 2)

Trots persoonlijk
(model 3)

Trots persoonlijk
(model 4)

Antecedenten
Wat is uw geslacht?
Ik ben lid van een:Wapen of Dienstvak
Dummy: Krijgswetenschappen vs de rest
Dummy: Landmacht versus de rest
In welk opleidingsjaar zit u?
Dummy: Niet gelovig versus gelovig
Is uw vader (beroeps)militair geweest?
Opleiding vader laag/gemiddeld/hoog
Dummy geen geloof vader
Socialisatie-variabelen
Socialisatieproces CC
Socialisatieproces: moeite correcties
Socialisatieproces: voorbeeldfunctie

Trots persoonlijk
(model 1)

TABEL 6.15 REGRESSIEVERGELIJKINGEN MET ANTECEDENTEN, SOCIALISATIE-VARIABELEN, INDIVIDUELE DEUGDEN EN COLLECTIEVE DEUGDEN ALS
PREDICTOREN VOOR INDIVIDUEEL ZELFBEELD (TROTS PERSOONLIJK) (GESTANDAARDISEERDE COËFFICIËNTEN)

-,070
,056
-,154
,052
-,179
,037
,062
,056
,014

-,058
,049
-,082
,029
-,228
,092
,047
,067
,051

-,057
,043
-,064
,044
-,255
,065
,070
,073
,020

-,055
,040
-,043
,060
-,247
,051
,062
,067
,006

,143
,032
,193

,093
,061
,189

,069
,046
,209

,175

,095
,165

,000
,160
,119
279

,000
,182
,138
276

Individuele Deugden
Collectieve Deugden
Significantie F-toets
R2
Adj. R2
N

,009
,071
,043
306

,000
,133
,094
283

Vetgedrukte beta’s = significant p < .05

Een andere schaal die indicatief is voor het individuele zelfbeeld is, zoals gezegd, de schaal
‘uitdragen van trots’ (tabel 6.16). Items zoals ‘ik ben er trots op dat ik een cadet/adelborst
ben’ en ‘een “lang-model” cadet wordt naar mijn mening een beter officier dan een “kortmodel” cadet’, geven aan dat het bij deze variabele vooral gaat om een gevoel dat men
uitstraalt, een gevoel dat duidelijk ook een superioriteit boven de ander (de kortmodeller) en in het bijzonder de ‘burger’ indiceert. Dit wordt ook aangegeven door het
item uit deze schaal dat het eergevoel beschrijft, namelijk als een burger de defensieorganisatie beledigt, dan vat een aspirant-officier dit op als een persoonlijke belediging.
De antecedent ‘is uw vader beroepsmilitair geweest’ heeft in alle modellen een significante bèta, hetgeen aangeeft dat cursisten wier vader beroepsmilitair is geweest, het ‘trots
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zijn op het feit dat ze cadet zijn’ meer uitdragen dan cursisten van wie de vader geen beroepsmilitair is geweest. Ook ‘opleidingjaar’ en ‘geslacht’ blijken voorspellers voor het
uitdragen van trots. Een mannelijke eerstejaars cadet zal zijn trots ‘meer uitdragen’ dan
een ouderejaars of een vrouwelijke cadet.
De socialisatie-variabelen ‘socialisatieproces CC’ en ‘voorbeeldfunctie’ zijn in de modellen
twee tot en met vier significant. Deze variabelen lijken opnieuw stabiele voorspellers voor
het uitdragen van trots in het individuele zelfbeeld te zijn. Aspirant–officieren zijn trots op
de positie die ze bekleden in de defensieorganisatie en in de samenleving, en deze trots
willen ze ook uitdragen.
In de modellen 3 en 4 blijkt dat individuele deugden bijdragen aan de verklaarde variantie
voor het uitdragen van trots, interessant is hier het negatieve teken. Het lijkt er op hoe
hoger de waarde voor ‘individuele deugden’ is, hoe minder er sprake is van ‘uitdragen
trots’. ‘Collectieve deugden’, een variabele die in model vier aan de regressievergelijking
toegevoegd is, blijkt geen bijdrage te leveren aan de verklaarde variantie.
Alle F-toetsen voor deze vier modellen zijn significant. 36 Procent van de variantie in model vier wordt voorspeld door alle variabelen die in de vergelijking zijn opgenomen.
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Uitdragen-trots_4
(model 2)

Uitdragen-trouts_4
(model 3)

Uitdragen-trots_4
(model 4)

Antecedenten
Wat is uw geslacht? (Laag = Dit betekent dat een cadet
Ik ben lid van een: Wapen of Dienstvak
Dummy: Krijgswetenschappen vs de rest
Dummy: Landmacht versus de rest
In welk opleidingsjaar zit u?
Dummy: Niet gelovig versus gelovig
Is uw vader (beroeps)militair geweest?
Opleiding vader laag/gemiddeld/hoog
Dummy geen geloof vader
Socialisatie-variabelen
Schaaltje socialisatieproces CC
Schaaltje socialisatieproces: moeite correcties
Schaaltje socialisatieproces: voorbeeldfunctie

Uitedragen-trots_4
(model 1)

TABEL 6.16 REGRESSIEVERGELIJKINGEN MET ANTECEDENTEN, SOCIALISATIE-VARIABELEN, INDIVIDUELE DEUGDEN EN COLLECTIEVE DEUGDEN ALS
PREDICTOREN VOOR INDIVIDUEEL ZELFBEELD (UITDRAGEN TROTS) (GESTANDAARDISEERDE COËFFICIËNTEN)

-,096
-,019
-,105
,045
-,108
,077
,145
-,024
-,010

-,102
-,005
-,037
,045
-,163
,106
,110
-,014
-,013

-,102
,003
-,049
,037
-,147
,114
,098
-,019
,002

-,111
,004
-,048
,032
-,149
,112
,100
-,027
,002

,514
-,010
,108

,548
-,024
,112

,554
-,015
,105

-,113

-,115
,002

,000
,391
,362
283

,000
,392
,360
280

Individuele Deugden
Collectieve Deugden
Significantie F-toets
R2
Adj. R2
N

,015
,065
,037
308

,000
,380
,353
286

Vetgedrukte beta’s = significant p < .05

6.6.5

COLLECTIEF ZELFBEELD

In model één in tabel 6.17 blijkt alleen het feit dat de vader beroepsmilitair is geweest bij
te dragen aan de verklaarde variantie voor het collectief zelfbeeld, die met vier procent
beperkt is. De aspirant-officier van wie de vader beroepsmilitair is geweest, heeft waarschijnlijk van huis uit een beeld van ‘het militaire’ mee gekregen.
2

Model twee heeft een adjusted R van 34 procent. ‘Geslacht’, ‘opleidingsjaar’ ‘geloof’, en
‘vader beroepsmilitair’ blijken voorspellende waarde te bezitten. Ook de socialisatievariabelen blijken goede voorspellers voor het collectief zelfbeeld. Dat geldt in het bijzonder
voor ‘socialisatieproces CC’.
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In model vijf wordt 45 procent van de verklaarde variantie voor de afhankelijke variabele
‘collectief zelfbeeld’ verklaard door de ingevoerde variabelen. De antecedenten worden in
dit model weggedrukt door de sterke bijdrage van de andere variabelen. De variabele
‘socialisatieproces CC’ heeft een kleinere beta dan in de eerdere modellen, maar draagt
nog steeds in grote mate bij aan de voorspellende waarde. Ook de socialisatievariabelen
‘moeite met correcties’ en ‘voorbeeldfunctie’ dragen hier significant aan bij.
Zowel ‘persoonlijke trots’ als de collectieve en individuele deugden hebben geen significant effect op het collectieve zelfbeeld. De variabele die in model 5 qua voorspellende
waarde het meeste bijdraagt, is ‘uitdragen trots’.
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Collectief zelfbeeld_8
(model 2)

Collectief zelfbeeld_8
(model 3)

Collectief zelfbeeld_8
(model 4)

Collectief zelfbeeld_8
(model 5)

Antecedenten
Wat is uw geslacht? (Laag =
Ik ben lid van een: Wapen of Dienstvak
Dummy: Krijgswetenschappen vs de rest
Dummy: Landmacht versus de rest
In welk opleidingsjaar zit u?
Dummy: Niet gelovig versus gelovig
Is uw vader (beroeps)militair geweest?
Opleiding vader laag/gemiddeld/hoog
Dummy geen geloof vader
Socialisatie-variabelen
Socialisatieproces CC
Socialisatieproces: moeite correcties
Socialisatieproces: voorbeeldfunctie

Collectief zelfbeeld_8
(model 1)

TABEL 6.17 REGRESSIEVERGELIJKINGEN MET ANTECEDENTEN, SOCIALISATIEVARIABELEN, INDIVIDUELE DEUGDEN, COLLECTIEVE DEUGDEN, INDIVIDUELE DEUGDEN EN INDIVIDUEEL ZELFBEELD ALS PREDICTOREN VOOR
COLLECTIEF ZELFBEELD (GESTANDAARDISEERDE COËFFICIËNTEN

-,107
-,040
-,129
,051
-,044
,088
,134
,027
,003

-,109
-,022
-,032
,039
-,109
,133
,097
,044
,011

-,111
-,025
-,031
,033
-,093
,141
,089
,045
,024

-,120
-,027
-,021
,038
-,092
,133
,087
,034
,015

-,074
-,065
,038
,047
-,013
,095
,057
,080
,024

,499
,100
,170

,525
,087
,173

,516
,087
,182

,287
,132
,142

-,083

-,125
,082

-,097
,046

Individuele Deugden
Collectieve Deugden
Individueel Zelfbeeld
Persoonlijke trots
Uitdragen trots

,028
,428

Significantie F-toets
R2
Adj. R2
N

,009
,070
,042
308

,000
,371
,341
287

,000
,377
,347
283

,000
,384
,351
280

,000
,483
,452
275

Vetgedrukte beta’s = significant p < .05

6.7

DEELCONCLUSIES

In deze paragraaf worden op basis van de resultaten van de uitgevoerde analyses de deelvragen beantwoord. Hiermee wordt inzicht verworven in de ‘paden’, de onderlinge significantie relaties tussen de variabelen, die uit de PAD-analyse naar voren komen.
Beschikken aspirant-officieren in de periode 2007-2008 over een elitair individueel of collectief zelfbeeld?
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Voor het beantwoorden van deze vraag zijn twee stellingen uit de vragenlijst het meest
relevant. Dit is de stelling ‘een officier levert een grotere bijdrage aan de samenleving dan
een burger’ en de stelling ‘een officier behoort tot de ‘crème-de-la-crème’ van de samenleving’. Ruim een derde van de cadetten (37%, bijlage 4) vindt dat een officier een grotere
bijdrage aan de samenleving levert dan een burger. Een groep van 33% is het hier helemaal niet mee eens en 30% heeft hierover geen mening. De stelling dat een officier behoort tot de ‘crème-de-la-crème’ van de samenleving werd door een derde onderschreven
(32%, bijlage 4), een derde (31%) had hier geen mening over en een derde (36%) was het
hier niet mee eens. Het beeld is, met andere woorden, diffuus. De vraag of een officier
een elitair zelfbeeld heeft, is dan ook moeilijk definitief te beantwoorden, ook omdat er
geen vergelijkingsmateriaal voorhanden is met betrekking tot het elitair zelfbeeld bij andere beroepsgroepen, bijvoorbeeld politie, brandweer, specialisten in de medische sector
of leidinggevenden in het onderwijs. Ook is er op basis van dit ondezoek geen vergelijking
mogelijk tussen aspirant-officieren en studerende leeftijdsgenoten op universiteiten en
hogescholen.

De door de respondenten gegeven antwoorden leveren geen eenduidig antwoord op de
deelvraag of huidige aspirant-officieren in de periode 2007-2008 over een elitair individueel of collectief zelfbeeld beschikken. In het Cadettencorps of het Korps Adelborsten zijn
er zowel groepen met een elitair zelfbeeld als groepen die niet over dit zelfbeeld beschikken. Dit stemt overeen met het resultaat uit het kwalitatief onderzoek, waaruit bleek dat
er sprake is van fragmentatie ten aanzien van het zelfbeeld.
Wat zijn de antecedenten van deze aspirant-officieren, hoe zijn zij gevormd (gesocialiseerd), en welke individuele en collectieve deugden karakteriseren deze groep jonge mensen?
Uit de resultaten blijkt dat de volgende facetten uit het socialisatieproces een grote rol
spelen: het Cadettencorps en hierbij specifiek de ontgroening, voorbeeldfuncties, moeite
met correcties en het belang van wetenschap. Het socialisatieproces is onder andere van
invloed op de deugden.
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98 Procent van de aspirant-officieren stelt dat ‘eerlijkheid’ de belangrijkste deugd is, hiervan typeert 72 procent deze deugd als heel belangrijk (bijlage 4). In dit onderzoek is van
het uitgangspunt uitgegaan dat collectieve deugden de individuele deugden beïnvloeden.
Deze individuele deugden zijn op hun beurt weer van invloed op de collectieve deugden.
Andere deugden die aspirant-officieren belangrijk vinden zijn: ‘verantwoordelijkheid’,
‘doorzettingsvermogen’ en ‘discipline’. Deugden die door aspirant-officieren van minder
belang gevonden worden om als goed officier te kunnen functioneren, zijn ‘eer’, ‘moed’
en ‘opofferingsgezindheid’. De deugden ‘vaderlandsliefde’ en ‘hoffelijkheid’ worden ervaren als het minst belangrijk (bijlage 4). Opvallend is dat juist de traditionele militaire deugden, zoals ‘hoffelijkheid’, ‘eer’ en ‘moed’, minder belangrijk geacht worden voor het functioneren als officier.
Welke antecedenten van de aspirant-officieren beïnvloeden de vorming (socialisatie)?
Antecedenten die van invloed zijn op het socialisatieproces zijn ‘geslacht’, ‘lid wapen– of
dienstvak’, ‘krijgswetenschappen’, ‘deel uitmaken van het krijgsmachtonderdeel de landmacht’, ‘jaar van opleiding’, ‘religie’, ‘militaire achtergrond vader’, ‘opleiding vader’ en
‘geloof van de vader’. Deze antecedenten zijn met name van toepassing op de volgende
factoren uit het socialisatieproces:
•

socialisatieproces CC: ‘krijgswetenschappen versus de rest’ (-.158)

•

moeite met correcties: ‘landmacht versus de rest’ (.023), ‘niet gelovig versus
gelovig’ (.010), ‘opleiding vader’ (-.002) en ‘geen geloof vader’ (.008)

•

voorbeeldfunctie: ‘opleidingsjaar’ (.128)

Uit deze resultaten kan worden afgeleid dat het socialisatieproces hoogstwaarschijnlijk
sterker aanslaat bij de aspirant-officier van de landmacht die krijgswetenschappen studeert, die gelovig is en waarvan de vader hoog opgeleid en gelovig is.
Zijn de antecedenten en de vorming (socialisatie) van invloed op de individuele en collectieve deugden?
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Antecedenten die van invloed zijn op individuele deugden (tabel 6.13, model twee) zijn
‘krijgswetenschappen vs de rest’ (-.155) en ‘opleidingsjaar’ (.153). Het studeren van
krijgswetenschappen is van invloed op de individuele – en collectieve deugden (-.197,
tabel 6.14, model twee). Als een aspirant-officier krijgswetenschappen studeert, de vader
gelovig is, en de aspirant-officier verder in de opleiding is, hecht hij meer waarde aan de
‘individuele deugden’, zoals eerlijkheid, verantwoordelijkheid, gehoorzaamheid, discipline
en doorzettingsvermogen. Er is, met andere woorden, dus hoogstwaarschijnlijk sprake van
een groeiend bewustzijn bij aspirant-officieren van individuele deugden. Dit hangt samen
met de eisen en verwachtingen van een aspirant-officier na zijn opleiding.
Items uit het socialisatieproces die van invloed zijn op individuele deugden (tabel 6.13,
model twee) zijn het ‘socialisatieproces CC’ (.305) en ‘moeite met correcties’ (.134). Het
item uit het socialisatieproces, ‘socialisatieproces CC’, is van invloed op de collectieve
deugden (.163, tabel 6.14, model 3). De bèta voor individuele deugden op ‘collectieve
deugden’ (tabel 6.14, model 3) is van aanzienlijke omvang (.437). De score op collectieve
deugden wordt met andere woorden vooral verklaard door de individuele deugden. De
2

‘individuele deugden’ zijn sterk van invloed op de collectieve deugden (Adj. R = .274). De
totaal verklaarde variantie van collectieve deugden (de afhankelijke variabele) door alle in
het model opgenomen onafhankelijke variabelen is met andere woorden 27%.
Zijn de antecedenten, de vorming (socialisatie) en individuele en collectieve deugden van
invloed op het individuele of collectieve zelfbeeld?
Het individuele zelfbeeld is uitgesplitst in ‘persoonlijke trots’ (tabel 6.15) en ‘uitdragen
trots’ (tabel 6.16). Het item ‘opleidingsjaar’ is als enige van de antecedenten in alle vier de
modellen van invloed op ‘persoonlijke trots’ van het individueel zelfbeeld. Bij een aspirant-officier die trots is op zichzelf (‘vindt zichzelf er goed uitzien, vindt zichzelf sympathiek, vindt zichzelf intelligent en beschikt volgens zichzelf over een goed karakter’) zal dit
zelfbeeld waarschijnlijk gedurende de opleiding bijna niet veranderen. De variabele ‘opleidingsjaar’ is als antecedent (tabel 6.16, modellen twee, drie en vier) eveneens van invloed
op het individuele zelfbeeld ‘uitdragen trots’. ‘Is uw vader beroepsmilitair geweest’ is als
antecedent in alle modellen (tabel 6.16) van invloed op het individuele zelfbeeld ‘uitdra-
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gen trots’. Een aspirant-officier waarvan de vader beroepsmilitair is en die al verder gevorderd is in zijn opleiding, zal trots zijn op functie die hij bekleedt en deze trots zowel
binnen de defensieorganisatie als daarbuiten uitdragen.
Eén item uit het socialisatieproces (tabel 6.15, modellen twee, drie en vier) is van invloed
op ‘persoonlijke trots’, namelijk ’voorbeeldfunctie’. Een aspirant-officier die trots is op
zichzelf zal waarschijnlijk ook veel belang hechten aan het feit dat hij een voorbeeldfunctie
heeft. Items uit het socialisatieproces die van invloed zijn op het ‘uitdragen trots’, zowel in
de modellen twee en drie als in model vier (tabel 6.16), zijn ’socialisatieproces CC’ en
‘voorbeeldfunctie’. Een aspirant-officier maakt zich waarschijnlijk in het socialisatieproces
‘eigen’ dat hij zijn trots-zijn op het feit dat hij cadet is, mag uitdragen in de defensieorganisatie en de samenleving. Dit ‘uitdragen trots’ wordt benadrukt doordat jongerejaars het
gedrag van ouderejaars als hun voorbeeld beschouwen.
De individuele deugden die van invloed zijn op het individueel zelfbeeld, zijn dat zowel op
‘persoonlijke trots’ (.175, model 3, tabel 6.15) als op ‘uitdragen trots’ (-.113, model 3,
tabel 6.16). Een aspirant-officier die veel waarde hecht aan de individuele deugden ‘eerlijkheid’, ‘verantwoordelijkheid’, ‘gehoorzaamheid’, ‘discipline’ en ‘doorzettingsvermogen’, zal hoogstwaarschijnlijk trots zijn op zichzelf en deze trots uitdragen. De collectieve
deugden (.165, model 4, tabel 6.15) zijn alleen van invloed op het individueel zelfbeeld,
en alleen daar waar het de variabele ‘persoonlijk trots’ betreft. De invloed van de collectieve deugden op het individueel zelfbeeld is enigszins plausibel. ‘Persoonlijk trots’ bestaat
namelijk, zoals eerder aangegeven, uit enkele items met een narcistisch element. De ‘collectieve deugden’ zijn weliswaar niet narcistisch van aard, maar bevatten wel items zoals
‘vaderlandsliefde’, ‘opofferingsgezindheid’, ‘moed’, ‘eer’, die waarschijnlijk meer door
geslacht bepaald zijn en meer aansluiten bij de wapenvakken van de landmacht.
In model 5 is er geen enkele antecedent van invloed op het collectief zelfbeeld (tabel
6.17). De volgende items van het socialisatieproces zijn in model 5 (tabel 6.17) wel van
invloed op het collectief zelfbeeld: ‘socialisatieproces CC’ (.287), ‘moeite met correctie’
(.132) en ‘voorbeeldfunctie’ (.142). De individuele deugden en de collectieve deugden zijn
niet van invloed op collectief zelfbeeld. Het ‘uitdragen trots’ (zelfbeeld individueel, .428,
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tabel 6.17, model 5) is wel van invloed op het collectief zelfbeeld. Het socialisatieproces
bepaalt hoe aspirant-officieren tegen zichzelf als groep aankijken. Bovendien laten aspirant-officieren zowel in de defensieorganisatie als daarbuiten zien dat ze trots zijn op hun
beroep en opleiding.
Op basis van de resultaten van de analyses kan gesteld worden dat enkele veronderstellingen uit het gehanteerde model (figuur 6.2) niet juist blijken te zijn. De antecedenten
hebben geen invloed op het collectief zelfbeeld en de invloed van de collectieve deugden
op het individueel zelfbeeld is, zoals eerder vermeld, onzeker. Het collectieve zelfbeeld
van de aspirant-officieren wordt voor bijna 50 procent verklaard door het ‘socialisatieproces CC’ en het ‘uitdragen van trots’ (‘individueel zelfbeeld’). Dit collectief zelfbeeld is binnen de NLDA, in algemene zin, niet elitair van aard. Desalniettemin zijn er in de NLDA
,anno 2011 in beperkte mate enkele (groepen van) cadetten aanwezig met een relatief
elitair zelfbeeld. Dit onderzoek heeft aangetoond dat de cadetten die over een relatief
elitair zelfbeeld beschikken te vinden zijn onder eerstejaars mannelijke aspirant-officieren
van de landmacht, die lid van zijn van een wapenvak, die krijgswetenschappen studeren,
van wie de vader gelovig is en van wie de vader beroepsmilitair is.
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7

HET MILITAIRE ELITEGEVOEL

In dit afsluitende hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende hoofdvraag en de
voor het kwalitatief en kwantitatief onderzoek onderscheiden deelvragen:
Hoofdvraag:
‘Is er bij (aspirant-) officieren bij de Koninklijke Militaire Academie in de periode
van 1948 tot 2008 sprake van een elitair zelfbeeld? Zo ja, is het elitair zelfbeeld
aan verandering onderhevig geweest?’

Deelvraag kwalitatief onderzoek:
1.

Is er sprake van verschillen en overeenkomsten tussen cadetten in opleiding op
de KMA (onderscheiden naar 5 tijdsperioden) en hun generatiegenoten buiten
de KMA?

Deelvragen kwantitatief onderzoek:
2.

Beschikken aspirant-officieren in de periode 2003-2008 over een elitair individueel of collectief zelfbeeld?

3.

Wat zijn de antecedenten van deze aspirant-officieren, hoe zijn zij gevormd
(gesocialiseerd), en welke individuele en collectieve deugden karakteriseren deze groep jonge mensen?

4.

Welke antecedenten van de aspirant-officieren beïnvloeden de vorming (socialisatie)?

5.

Zijn de antecedenten en de vorming (socialisatie) van invloed op de individuele
en collectieve deugden?

6.

Zijn de antecedenten, de vorming (socialisatie) en individuele en collectieve
deugden van invloed op het individuele of collectieve zelfbeeld?

Om tot beantwoording van deze vragen te komen, zijn in drie opeenvolgende fasen een
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oriënterend onderzoek, een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. In de
eerste fase, het oriënterend onderzoek, is gesproken met 12 instructeurs van de KMA uit
zowel de wetenschappelijke als de militaire pijler en waarin een literatuur- en archiefstudie is uitgevoerd. Opbrengst van deze fase was een theoretisch kader met betrekking tot
vorming, militair elitegevoel en elitair zelfbeeld onder militaire aspirant-officieren.
In de tweede fase is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd dat in het bijzonder gericht was
op de KMA. Dit bestond enerzijds uit literatuur- en archiefonderzoek en anderzijds uit 32
interviews met oud-cadetten. Deze waren verdeeld over vijf cohorten. De keuze voor de
vijf cohorten is gebaseerd op verschillende historische en maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld de heropening van de KMA (1949), de komst van de eerste vrouw op de
KMA (1978), de val van de Berlijnse Muur (1989), enzovoort. De informatie die uit deze
interviews is verkregen, is gebruikt als input voor de derde fase van het onderzoek.
Om veranderingen in het zelfbeeld van aspirant-officieren in kaart te brengen is ervoor
gekozen een historisch-sociologisch beeld te schetsen van de generaties waaruit de cohorten kwamen. De functie van dit reliëf is tweeledig. Enerzijds probeert het te achterhalen
en te beschrijven hoe de visie van leeftijdgenoten op gezag en machthebbers de afgelopen decennia onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen is veranderd. Anderzijds
maakt het reliëf het mogelijk om de aspirant-officieren uit de cohorten te vergelijken met
hun leeftijdgenoten in de burgermaatschappij.
In de derde fase, het kwantitatieve onderzoek, is een enquête met 100 vragen afgenomen, die gebaseerd is op bevindingen uit het kwalitatieve onderzoek. Centraal in de belangstelling stond het effect van de vorming op het elitair zelfbeeld van militaire aspirantofficieren. De enquête is in collegejaar 2006/2007 afgenomen onder alle cadetten en
adelborsten uit alle opleidingsjaren, in collegejaar 2007/2008 is de enquête afgenomen
onder alle eerstejaars cadetten en adelborsten. In totaal is de vragenlijst ingevuld door
320 cadetten en 37 adelborsten. De uit de vragenlijst verkregen gegevens zijn door middel
van regressieanalyse geanalyseerd.
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De antwoorden op de onderzoeksvragen worden in het volgende afzonderlijk besproken.
Hierbij wordt gestart met de deelvragen. Vervolgens een antwoord gegeven op de centrale hoofdvraag.
Deelvraag 1. Is er sprake van verschillen en overeenkomsten tussen cadetten in opleiding op de KMA (onderscheiden naar 5 tijdsperioden) en hun generatiegenoten buiten
de KMA?
De in dit onderzoek gebruikte indeling van generaties is gebaseerd op de generatietypologieën van Becker (1992). Becker onderscheidt in het Nederland in de twintigste eeuw de
volgende generaties: de vooroorlogse, de stille, de protest-, de verloren en de pragmatische generatie.
De verschillen tussen de cadetten uit cohort I (1948-1950) en hun generatiegenoten
(vooroorlogse generatie) zijn niet noemenswaardig. Net als zijn generatiegenoten had de
cadet in zijn jeugdjaren de oorlog meegemaakt. De ervaringen opgedaan in de oorlog
hadden meegespeeld om naar de KMA te gaan. Een cadet beschouwde zichzelf, volgens
de geïnterviewden, in die tijd als plichtsgetrouw en gehoorzaam. De cadetten uit dit cohort maakten deel uit van deze vooroorlogse generatie met de hierbij behorende waarden
zoals zuinigheid, trouw, orde en gezag (Diepstraten, Ester en Vinken, 1998).
De generatiegenoten van de cadetten uit cohort II (1954-1956), de stille generatie, namen
een ongeïnteresseerde houding aan ten aanzien van de krijgsmacht. Er is weinig bekend
over hoe jongeren tegen het gezag aankeken. Dit geldt ook voor hoe de cadetten tegen
hun generatiegenoten aankeken. De cadetten maakten deel uit van de stille generatie met
de hierbij behorende kenmerken, deze kenmerken kwamen overeen met die van de vooroorlogse generatie (Diepstraten, Ester en Vinken, 1998).
Bij een vergelijking tussen de cadetten uit cohort III (1968-1970 en hun generatiegenoten,
de protestgeneratie, kunnen de cadetten in twee groepen verdeeld worden. Er is een
groep cadetten die, in vergelijking met hun medecadetten, bestaat uit conservatieven.
Deze groep laat zich moeilijk te vergelijken, de leden van deze groep voelden zichzelf belangrijker dan hun generatiegenoten. Deze groep maakte in de ogen van de generatiegenoten deel uit van het gezag waartegen zij ageerden en pasten in de beeldvorming die zij
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van het gezag hadden. Deze groep cadetten maakte geen deel uit van hun generatiegenoten met hun waarden zoals zelfontplooiing, democratisering, gelijkheid van inkomen en
macht, enzovoort (Diepstraten, Ester en Vinken, 1998)
De andere groep bestond uit ‘progressieve’ cadetten. Zij wilden een versoepeling van de
regels, zoals haardracht, groeten buiten de KMA, enzovoort.
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zij zetten zich tegen deze

regels af en vroegen zich af waar de KMA in de samenleving stond. Deze groep ‘progressieve’ cadetten behoorde met hun kritische houding tot de protestgeneratie, maar in de
ogen van hun generatiegenoten, zoals studenten, behoorden deze cadetten tot het gezag
en werden zij over één kam geschoren met de groep conservatieve cadetten.
Uit de geconstateerde wrijvingen tussen de Senaat van het Cadettencorps en gouverneur
Von Meijenfeldt, blijkt dat in het vierde cohort (1978-1980) cadetten aanwezig zijn die
conservatiever waren dan de leiding van de KMA. Ook in politiek opzicht waren de cadetten eerder rechts dan links. Deze groep cadetten haakte aan bij het opkomende proces
van reformalisering dat begin jaren tachtig begon in de samenleving (Wouters, 2007). De
cadetten maakten geen deel uit van de verloren generatie. De waarden van deze generatie komen overeen met de protestgeneratie, maar de verloren generatie heeft ‘minder
overtrokken verwachtingen’ (Diepstraten, Ester en Vinken, 1998: 16). De cadetten maakten deel uit van het gezag waartegen hun generatiegenoten, met name linkse jongeren
zoals punkers, fel tegen protesteerden.
In cohort V (1996-1999) lijken de cadetten weinig te verschillen van hun generatiegenoten. Net als hun generatiegenoten in de samenleving beschikken ze over meer financiële
mogelijkheden dan hun voorgangers. Ook hechten deze cadetten meer aan hun privacy en
hebben veel cadetten ook buiten de KMA een netwerk van vrienden en kennissen. De
cadetten uit dit cohort maakten deel uit van de pragmatische generatie met de hierbij
behorenden kenmerken zoals individualisme, zakelijkheid en hard werken (Diepstraten,
Ester en Vinken, 1998).
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Zie noot 86.
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De cadetten uit het eerste en tweede cohort verschillen weinig van hun generatiegenoten.
De verschillen tussen de cadetten uit het derde en vierde cohort met hun generatiegenoten zijn groter. Het verschil tussen het vierde cohort en hun generatiegenoten is het
grootst, er is sprake van ‘een generatiekloof binnen een generatie’. Cadetten uit dit vierde
cohort zetten zich af tegen hun generatiegenoten, ze behoren in de ogen van hun generatiegenoten tot het gezag. Uit de discussie tussen de Senaat en de toenmalige gouverneur
bleek dat er cadetten waren die conservatiever waren dan het gezag van de KMA. De
cadetten uit het vijfde cohort zijn naar hun generatiegenoten toegegroeid, er zijn weinig
verschillen. Onder invloed van het democratiserings-, individualiseringsproces en fragmentatie van de samenleving is de kloof tussen de cadetten en generatiegenoten verkleind.
Deelvraag 2. Beschikken aspirant-officieren in de periode 2007-2008 over een elitair
individueel of collectief zelfbeeld?
Vele cadetten scoren hoog op uitspraken die deel uitmaken van de schaal voor het individueel zelfbeeld zoals ‘Ik vind mij zelf er goed uit zien’ (69 procent mee eens) en ‘Ik vind mij
zelf sympathiek’ (78 procent mee eens). Ook dragen cadetten uit trots te zijn. Voorbeelden hiervan bieden items als ‘Ik ben er trots op dat ik een cadet ben’ (89 procent mee
eens) en ‘Ook aan mensen buiten de defensieorganisatie laat ik duidelijk blijken dat ik er
trots op ben een cadet te zijn’ (80 procent mee eens). De schaal ‘collectief zelfbeeld’ bevat
items zoals ‘Een aankomend officier heeft een voorbeeldfunctie in de samenleving’ (89
procent mee eens) en ‘Een officier behoort tot de “crème-de-la-crème” van de samenleving’ (32 procent mee eens). Het elitegevoel is dus geenszins weg, maar het wordt lang
niet meer door het collectief gedeeld en voor zover een vergelijking tussen kwantitatief en
kwalitatief onderzoek mogelijk is mag men voorzichtig concluderen dat het elitaire zelfbeeld aan corrosie onderhevig is. Een eenduidig antwoord op de deelvraag of huidige
aspirant-officieren in de periode 2007-2008 over een elitair individueel of collectief zelfbeeld beschikken is vanwege het gebrek aan ijkpunten (cijfermateriaal) uit het verleden
moeilijk te geven. Ook ijkpunten ontleend aan een vergelijking van aspirant-officieren met
civiele studenten zijn niet voorhanden, waardoor een eenduidig antwoord op de deelvraag moeilijk te geven is. Men kan wel concluderen dat binnen het Cadettencorps of het
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Korps Adelborsten er zowel groepen zijn met een elitair zelfbeeld als groepen die niet over
dit zelfbeeld beschikken. In overeenstemming met de resultaten uit het kwalitatief onderzoek blijkt zowel op het einde van de twintigste eeuw als in het begin van de eenentwintigste eeuw sprake te zijn van fragmentatie ten aanzien van het zelfbeeld.

Deelvraag 3. Wat zijn de antecedenten van deze aspirant-officieren, hoe zijn zij gevormd
(gesocialiseerd), en welke individuele en collectieve deugden karakteriseren deze groep
jonge mensen?
87 procent van de 357 respondenten was van het mannelijke geslacht. 73 procent maakte
deel uit van de landmacht, 10 procent van de zeemacht, 16 procent van de luchtmacht en
1 procent was marechaussee. 57 procent was lid van een wapen. 43 procent van een
dienstvak. 51 procent van de respondenten volgde de studie Krijgswetenschappen, 31
procent studeerde Militaire Bedrijfswetenschappen en 18 procent van de cursisten studeerde Techniek. 48 procent van de aspirant-officieren is gelovig.

In eerder uitgevoerde onderzoeken stellen Moelker en Soeters (1998) en Groen en Klinkert (2003) vast dat endorekrutering een rol speelt bij de keuze van toekomstige cadetten
om een opleiding te gaan volgen op een militaire academie. Bij respectievelijk 16 en 12
procent van de cadetten bleek een van de ouders werkzaam binnen de defensieorganisatie. Uit onderhavig onderzoek komt naar voren dat voor 36 procent van de bevraagde
cadetten en adelborsten geldt dat hun vader beroepsmilitair is of is geweest. De rol van
endorekrutering lijkt met andere woorden groter geworden te zijn, maar er moet hierbij
wel de kanttekening geplaatst worden dat dit percentage wellicht ook zo hoog is door de
wijze waarop de vraag gesteld was. Desalniettemin is deze bevinding relevant binnen de
cultureel kapitaaltheorie van Bourdieu, aangezien militaire ouders een bepaalde habitus,
in dit geval een bepaald elitegevoel dat ook spoort met opleidingsniveau en gelovigheid
(de vaders zijn in 56 procent van de respondenten hoog opgeleid en 59 procent van deze
vaders is gelovig), aan hun kinderen zouden kunnen meegeven in de opvoeding waardoor
deze kinderen grotere kansen hebben op succes aan de Koninklijke Militaire Academie en
in hun verdere militaire carrière.
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Uit de resultaten blijkt dat de volgende facetten uit het socialisatieproces een grote rol
spelen: socialisatieprocessen waaronder de ontgroening, voorbeeldfuncties, en moeite
met correcties. Het cluster ‘socialisatievariabelen’ bestaat uit drie subschalen die ieder
weer gebaseerd zijn op somscores van verschillende items. De schaal ‘socialisatieproces
CC (Cadettencorps)’ is samen gesteld uit 12 items, waaronder de vraag of men het er mee
eens is dat het Corps een essentiële rol speelt in zijn of haar persoonsvorming. Daar is 56
procent van de respondenten het mee eens. 19 procent is het niet met deze stelling eens,
en de rest antwoordt neutraal. De ontgroening is volgens 78 procent geen achterhaald
middel om saamhorigheid te creëren. Slechts 11 procent is het er mee eens dat de ontgroening een achterhaald middel is. De stelling ‘Ik beschouw de ontgroening als een noodzakelijk middel om later als een goed cadet en officier te kunnen functioneren’ wordt door
40 procent onderschreven, terwijl 36 procent het niet met deze stelling eens is. De tweede
subschaal uit het cluster ‘socialisatievariabelen’ heeft betrekking op de vraag of men
moeite heeft met het accepteren van correcties door mede aspirant-officieren. 79 procent
van de respondent vindt het geen probleem om correcties me betrekking tot het gedrag
te accepteren. Een zelfde percentage accepteert correcties met betrekking tot de kleding.
De derde subschaal bestond uit de stelling in welke mate een ouderejaars een voorbeeldfunctie heeft ten opzichte van jongerejaars. 85 procent vindt dat ouderejaars inderdaad
het voorbeeld moeten geven.

Collectieve deugden werden gemeten door te vragen hoe belangrijk men ‘loyaliteit’,
‘moed’, ‘eer’, ‘opofferingsgezindheid’ en ‘vaderlandsliefde’ vindt. De schaal kwam vervolgens weer tot stand door de antwoorden op deze vragen te sommeren. Opvallend is dat
loyaliteit, moed, eer en opofferingsgezindheid geenszins afgedaan hebben (respectievelijke percentages mee eens zijn 92, 77, 63, 61), maar dat daarentegen aan vaderlandsliefde
in de perceptie van cadetten en adelborsten minder belang wordt gehecht (46 procent
mee eens).

Individuele deugden werden geïndiceerd door ‘eerlijkheid’, ‘verantwoordelijkheid’, ‘gehoorzaamheid’, ‘discipline’ en ‘doorzettingsvermogen’. De individuele deugd eerlijkheid
wordt door de aspirant-officieren als meest belangrijk beschouwd. De percentages bedra-
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gen respectievelijk 88, 98, 91, 97, 97. Deze percentages mee eens zijn opvallend genoeg
hoger dan de percentages voor de items voor ‘collectieve deugden’, wat tot de conclusie
leidt dat individualisme onder de cadetten en adelborsten sterker beleefd wordt dan collectivisme. Deze bevindingen komen overeen met theorieën die wijzen op moderniseringstendensen in de samenleving, zoals de postmaterialisme-these die Becker (1992) bij hedendaagse generaties jongeren aantreft, en ontwikkelingen in de krijgsmacht zoals de
Instituut-Beroep hypothese van Moskos (1977). De stand van zaken bij het belang dat aan
de deugden gehecht wordt, passen bij een moderne samenleving en bij een moderne
professionele krijgsmacht.

Deelvraag 4. Welke antecedenten van de aspirant-officieren beïnvloeden de vorming
(socialisatie)?
De antecedent die van invloed is op de schaal ‘socialisatieproces CC’ is de dummyvariabele
‘krijgswetenschappen versus de rest’. Van invloed op ‘moeite met correcties’ zijn ‘Landmacht versus de rest’, ‘geloof’, ‘opleiding vader’ ‘geloof vader’. ‘Voorbeeldfunctie’ wordt
beïnvloed door het ‘opleidingsjaar’.

Uit de resultaten kan worden afgeleid dat het socialisatieproces hoogstwaarschijnlijk sterker aanslaat bij de aspirant-officier van de landmacht die krijgswetenschappen studeert,
die gelovig is en waarvan de vader gelovig en hoog opgeleid is. De verklarende kracht van
deze variabelen is gering maar de beta-coëfficiënten zijn wel significant. Omdat de variabelen opgenomen zijn in een totaal padanalyse model, waarbij de paden multiplicatief
doorgerekend mogen worden naar de andere afhankelijke variabelen en met name naar
het individuele en het collectieve zelfbeeld, kan men voorzichtig concluderen dat er sprake is van enclaves van het elitegevoel. Als men het elitegevoel ergens mag verwachten,
dan is het wel bij aspirant-officieren.
Deelvraag 5. Zijn de antecedenten en de vorming (socialisatie) van invloed op de individuele en collectieve deugden?
Een aspirant-officier die krijgswetenschappen studeert en ouderejaars in de opleiding is,
hecht meer waarde aan de individuele deugden, zoals eerlijkheid, verantwoordelijkheid,
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gehoorzaamheid, discipline en doorzettingsvermogen. Er is, met andere woorden, dus
hoogstwaarschijnlijk tijdens de opleiding sprake van een groeiend bewustzijn van individuele deugden bij aspirant-officieren. Dit hangt samen met de eisen en verwachtingen van
een aspirant-officier na zijn opleiding. De variabelen uit het cluster socialisatie ’Socialisatieproces CC’ en ‘moeite met correcties’, blijken voorspellend voor de afhankelijke variabele ‘individuele deugden’. 16 procent van de variantie wordt door bovengenoemde variabelen verklaard. Het sterke effect van de variabele ‘socialisatieproces CC’ op de afhankelijke variabele ‘individuele deugden’ bevestigt de verwachting dat socialisatie en vorming
van invloed zijn op de ontwikkeling en het ervaren belang van deugden. De variabelen
‘socialisatieproces CC’ en ‘individuele deugden’ zijn op hun beurt verantwoordelijk voor 30
procent van de verklaarde variantie van de ‘collectieve deugden’.
Deelvraag 6. Zijn de antecedenten, de vorming (socialisatie) en individuele en collectieve
deugden van invloed op het individuele of collectieve zelfbeeld?
Het individuele zelfbeeld valt uit een in de aspecten ‘persoonlijke trots’ en ‘uitdragen
trots’. Persoonlijke trots wordt voor 14 procent verklaard door de variabelen ‘voorbeeldfunctie, ‘collectieve deugden’ en het antecedent ‘opleidingsjaar’. ‘Uitdragen trots’ wordt
voor 36 procent verklaard uit de antecedenten ‘geslacht’, ‘opleidingsjaar’, en ‘beroep
vader is/was militair’, en de variabelen ‘socialisatieproces CC’, ‘voorbeeldfunctie’ en ‘individuele deugden’.
Op basis van de resultaten van de analyses kan gesteld worden dat de antecedenten geen
direct effect hebben op het collectief zelfbeeld. Het collectieve zelfbeeld van de aspirantofficieren wordt voor bijna 50 procent verklaard door de variabele ‘uitdragen trots’ en
meerdere facetten uit het socialisatieproces van het Cadettencorps zoals ontgroening,
sociale controle onderling, belang van etiquette, moeite met correcties en het feit dat een
aspirant-officier er trots op is cadet of adelborst te zijn. De socialisatievariabelen zijn dus
de meest krachtige voorspellers die zich binnen de analyse niet laten wegdrukken door
andere variabelen. Dat is opmerkelijk en zowel theoretisch als beleidsrelevant, want hoewel het elitegevoel geërodeerd lijkt, kan het effect van vorming – want socialisatieprocessen zijn vormingsprocessen – op het collectieve zelfbeeld niet ontkent worden.
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Samenvattend, het collectieve zelfbeeld is, in algemene zin, niet meer elitair van aard.
Toch rekent bijna een derde van de huidige aspirant-officieren (32%, bijlage 4, vraag 66)
zichzelf tot de ‘crème-de-la-crème’ van de samenleving; een groep van ruim tweederde
rekent zich hier niet toe. Op de NLDA zijn kennelijk nog cadetten en adelborsten aanwezig
met een relatief elitair zelfbeeld. Dit onderzoek heeft aangetoond dat deze cadetten en
adelborsten zich hoogstwaarschijnlijk bevinden onder vooral mannelijke eerstejaars aspirant-officieren die behoren tot de landmacht, die krijgswetenschappen studeren, van wie
de vader beroepsmilitair en gelovig is. Hier bevinden zich zoals gezegd de enclaves van het
elitegevoel.
Hoofdvraag. ‘Is er bij (aspirant-) officieren bij de Koninklijke Militaire Academie in de
periode van 1948 tot 2008 sprake van een elitair zelfbeeld? Zo ja, is het elitair zelfbeeld
aan verandering onderhevig geweest?’
Uit de resultaten van het kwalitatief onderzoek komt naar voren dat het zelfbeeld van de
cadetten aanvankelijk elitair was, maar, mede door maatschappelijke invloeden zoals
democratiseringsproces, individualisering, informalisering, enzovoort aan verandering
onderhevig is geweest (Wouters, 2007). Uit de interviews blijkt dat het elitegevoel en het
hieruit voortkomend zelfbeeld onder cadetten de afgelopen decennia minder elitair is
geworden. De cadetten uit de eerste twee cohorten beschikten over een elitair zelfbeeld;
dat zelfbeeld werd onder de cadetten in het derde cohort veel minder sterk aangetroffen.
In het vierde cohort was het beeld opnieuw elitair, terwijl het beeld in het vijfde cohort
gefragmenteerd was, en de uitspraken hierover meer genuanceerd waren. De toename
van het elitair zelfbeeld in cohort IV is te verklaren als tegenreactie op maatschappelijke
ontwikkelingen en vooral te begrijpen als een proces van reformalisering. Het meer genuanceerde beeld in het vijfde cohort kan geïllustreerd worden met de uitspraak: ‘Wij (cadetten) zijn anders’.
Het beeld dat uit het kwalitatief onderzoek naar voren komt, namelijk dat aspirantofficieren ‘zich anders voelen’, wordt bevestigd in het kwantitatief onderzoek. Aspirantofficieren voelen ‘zich anders’ dan anderen, maar ze voelen zich in het algemeen niet per
definitie beter of meer. Dit ‘anders zijn’, en het streven hiernaar, leidt tot spanningen in de
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collectieve zelfbeeld. Het sluit aan bij de behoefte van sociale groepen zich te willen onderscheiden in een samenleving die steeds meer gefragmenteerd is.
De bevindingen uit het kwalitatief onderzoek bevestigen de resultaten van de onderzoeken naar het democratiseringproces van cadetten van Moelker en Soeters (1998) en
Groen en Klinkert (2003). Zij stellen vast dat cadetten minder vaak afkomstig zijn uit de
upper class en dat vaker uit de middenklasse gerekruteerd wordt. Het onderhavig onderzoek bevestigd dit beeld. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat het internaatsysteem en
hiermee samenhangend het socialisatieproces vanuit het Cadettencorps (waaronder ontgroening), met name in het eerste opleidingsjaar, functioneert als een snelkookpan, waarin de habitus van de aspirant- versneld geïnternaliseerd wordt. Dit sluit aan bij de theorie
van Van Doorn (1965). Uit onderhavig onderzoek komt verder naar voren dat maatschappelijke ontwikkelingen door een proces van isomorfering van invloed zijn geweest op KMA
(zie ook Soeters, 1995) Daardoor is steeds minder sprake van het gesloten karakter dat
Goffman (1961) ooit beschreef door middel van zijn begrip totale institutie. Het blijkt dat
het karakter van de militaire academie als totale institutie geleidelijk is veranderd naar
een relatief open institutie. Dit sluit aan bij de theorieën van Burggraaf (1988 en 1997).
Concluderend kan vastgesteld worden dat er sprake is van een herfsttij van het militair
elitegevoel. Dit ‘herfsttij’ van het militair elitegevoel onder aspirant-officieren is voortgekomen uit de invloeden van maatschappelijke processen op het terrein van democratisering, individualisering en informalisering, die de KMA zijn binnengesijpeld. Deze maatschappelijke processen hebben de KMA geleidelijk veranderd van een gesloten instituut
tot een relatief open instituut. Dit heeft uiteraard gevolgen voor het vormingsproces van
de aspirant-officieren. Onderhavig onderzoek heeft aangetoond dat het militair elitegevoel is afgenomen, maar ook dat dit gevoel nog niet helemaal verdwenen is. Binnen de
Nederlandse Defensie Academie, waarvan de KMA ook deel uitmaakt, bestaan er nog
steeds groepen die over een militair elitegevoel, en hieruit voortkomend een militair elitair zelfbeeld beschikken.
Een kanttekening die bij het onderzoek geplaatst moet worden is dat Defensie sinds de val
van de Berlijnse Muur (1989) als organisatie volop aan veranderingen onderhevig is. Ook

230

gedurende dit onderzoek deden zich enkele veranderingen voor. Was er tot 2007 sprake
van een nijpend personeelstekort, door de recente economische crisis (2008-2010) werd
Defensie in 2009 juist overspoeld met aanmeldingen (Trouw, 15 augustus 2009; BN de
Stem, 5 september 2009) en werd in april 2011 een massaontslag aangekondigd, waarbij
aangegeven werd dat vermoedelijk 12.000 functies geschrapt moeten gaan worden
(Volkskrant, 6 april 2011; NRC Handelsblad, 7 april 2011). Ook werd gedurende de looptijd
van het onderzoek de scheiding verkleind tussen de ‘lang-modeller’, een aspirant-officier
die direct na het VWO of met een propedeuse HBO of WO naar de NLDA gaat, en andere
opleidingsvarianten, zoals specialisten en het ‘kort-model’ met een duur van respectievelijk twaalf weken en twee jaar. Anno 2011 worden alle officieren opgeleid aan de NLDA en
wordt elk cadet of adelborst lid van het Cadettencorps of Korps Adelborsten.
Een andere kanttekening die bij het onderzoek geplaatst moet worden, is dat er weinig
gegevens over aspirant-officieren (toegankelijk) zijn over de periode voorafgaand aan hun
komst naar de NLDA. De aankomende aspirant-officieren hebben bij hun inschrijving of
aanvang van hun opleiding geen vragenlijst ingevuld, waarin specifieke vragen zijn gesteld
over hoe zij tegen deugden en etiquette aankijken. Het feit dat deze gegevens niet bekend
zijn, heeft als consequentie dat de invloed van de vorming en de vergelijking tussen groepen en individuen moeilijker en minder nauwkeurig aan te geven is. Indien deze informatie wel beschikbaar was, zou achterhaald kunnen zijn in hoeverre er sprake was/is van
zelfselectie en in welke mate het socialisatieproces dat thuis plaatsvindt de vorming beïnvloedt.
Ook ten aanzien van de samenstelling van cohorten kan een kanttekening geplaatst worden. De cohorten zijn voort gekomen uit snowball sampling. Concreet betekent dat dat
een geïnterviewde na afloop van het interview doorverwees naar een ‘maatje’ of naar
iemand uit zijn ‘familie’ (pa-zeun of ma-deuchter relaties). Dit heeft er bijvoorbeeld toe
geleid dat er in verhouding meer oud-cadetten zijn bevraagd die lid waren van het dienstvak militaire administratie (MA), in totaal zeven van de tweeëndertig geïnterviewden.
In hoeverre het beperkte aantal cadetten met een elitair zelfbeeld op de NLDA daadwerkelijk ‘bijzonder’ is, is moeilijk vast te stellen. Voor een beoordeling is onderzoek naar

231

(elitair) zelfbeeld van leeftijdsgenoten en met name studenten wenselijk. Een vergelijking
tussen het zelfbeeld van studenten van bijvoorbeeld Universiteit van Tilburg, kan verklaren in hoeverre de aspirant-officier verschilt van zijn leeftijdsgenoten en of er sprake is
van inhoudelijke verschillen in zijn zelfbeeld. Het is wenselijk bij een dergelijk onderzoek
een onderscheid te maken tussen de verschillende faculteiten die een universiteit rijk is,
zodat een nauwkeuriger beeld verkregen kan worden. Een voorbeeld van een internationaal onderzoek waarbij studenten (economie, politicologie en recht) en aspirant-officieren
met elkaar vergeleken zijn, is dat van Caforio (2007). Dit onderzoek had echter geen betrekking op het zelfbeeld.
In onderhavig onderzoek is onderzocht hoe aspirant-officieren, in het bijzonder cadetten
van de KMA, zichzelf zien. Er is binnen het onderzoek niet nagegaan hoe aspirantofficieren naar andere groepen, zoals vrouwen en allochtonen, kijken, zowel binnen het
instituut als in de samenleving. Kennis hierover is echter wel van belang omdat er een
discrepantie kan bestaan tussen de beeldvorming onder de populatie op het instituut
NLDA en de beelden die in de samenleving leven. Een aanbeveling die gedaan kan worden
is dan ook dat onderzoek gedaan zou moeten worden naar de wijze waarop aspirantofficieren zich een beeld vormen met betrekking tot verschillende groeperingen binnen de
samenleving en naar de invloed van mede-aspirant-officieren op de beeldvorming ten
opzichte van deze andere groepen.
De hedendaagse NLDA vormt, zoals gezegd, geen afspiegeling van de huidige samenleving.
Deze samenleving is pluriformer van aard. Zo is het aantal allochtone aspirant-officieren
op de NLDA dermate beperkt dat besloten is niet te vragen naar etniciteit of allochtone
afkomst. In het onderzoek is dus geen onderscheid gemaakt naar etniciteit. Mogelijkerwijs
bestaan er wel verschillen tussen aspirant-officieren van verschillende achtergronden.
Nader onderzoek zal dit moeten aantonen.
Een andere aanbeveling die op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek gedaan
kan worden, is dat nader onderzoek uitgevoerd zou moeten worden naar het effect van
de aanwezigheid van cadetten met een militair elitair zelfbeeld op de cultuur van een
militair instituut. In dit onderzoek is naar voren gekomen dat er binnen de NLDA een
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groep aanwezig is die een elitair zelfbeeld heeft, namelijk mannelijke eerstejaars aspirantofficieren die behoren tot de landmacht, die krijgswetenschappen studeren, van wie de
vader beroepsmilitair en gelovig is. Binnen het onderzoek is niet onderzocht in hoeverre
deze groep medebepalend is voor de cultuur op het instituut. In het licht van de binnen de
NLDA en Defensie heersende opvatting dat een elitair zelfbeeld niet wenselijk is, lijkt het
zinvol de invloed van de aanwezigheid van een groep met een elitair zelfbeeld nader te
onderzoek.
In dit onderzoek is aangetoond welke specifieke aspirant-officieren bevattelijk zijn voor
het ontwikkelen van een elitair zelfbeeld. Aangetoond werd dat socialisatieprocessen
voorspellend zijn voor de ontwikkeling van dit zelfbeeld. Zoals aangegeven heerst binnen
de NLDA en Defensie, maar ook binnen de samenleving, de algemene opvatting dat een
elitair zelfbeeld niet wenselijk is, want wie zich meer voelt dan een ander is ook eerder
geneigd de ander te behandelen als een minderwaardige. Vorming (socialisatieprocessen)
zijn van belang, maar heeft een meerduidig effect, want vorming is niet alleen van invloed
op het zelfbeeld maar ook op het ervaren belang van individuele en collectieve deugden
(loyaliteit, discipline, eer, eerlijkheid, integriteit, enzovoort.). Een geëxalteerd zelfbeeld is
zowel maatschappelijk als vanuit de militaire professie niet gewenst, maar de individuele
en collectieve deugden zijn dat wel. Zonder deze deugden zou een professionele militair
niet goed kunnen functioneren. Vorming heeft dus een positief effect op het belang dat
cadetten hechten aan gewenste deugden, en tegelijkertijd op het ontwikkelen van een
elitair zelfbeeld. Maar zoals gezegd, het gaat hier om restanten van het elitegevoel en ook
blijkt dit gevoel te verwaaien op het moment dat de invloed van het internaat zich niet
meer doet gelden. Het is aan beleidmakers en politiek om uit te maken welke balans in de
meerduidige effecten acceptabel en gewenst is.
Militaire academies, en de wijze waarop cadetten zich binnen deze veelal gesloten instellingen ontwikkelen, staan al langer in de belangstelling van zowel onderzoekers als van
fictie- en nonfictie-auteurs. Zo verscheen in 1963 het boek: ‘De stad en de honden’ van de
Nobelprijswinnaar (2010) Vargas Llosa. In dit verhaal wordt het leven van een groep cadetten uit het derde jaar, bijgenaamd de honden, op de cadettenschool Colegio Militair
Leonico Prado in Lima, Peru beschreven. De in deze studie beschreven kenmerken van een
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totale institutie komen uitgebreid in dit verhaal aan bod. Zo moeten de cadetten dagelijks
in gelid aantreden, afmarcheren, krijgen ze instructies van onderofficieren, is er een strikte
tijdsindeling, en hebben ze een kaal geschoren hoofd. Tevens worden andere vormen van
disciplinering beschreven. Ook wordt ook het groepsproces dat plaats vindt beschreven.
Zo is er een groepje binnen de cadetten van het derde jaar dat de onderlinge verhoudingen tussen en het gedrag naar de andere jaren bepaalt. Naast al deze kenmerken beschrijft Vargas Llosa ook de keerzijde van het internaatsysteem, zoals de informele hiërarchie tussen de cadetten onderling, seksueel misbuik, fysieke afstraffingen, de sluikhandel
in sigaretten en diensten, het slechte eten, bijnamen enzovoort.
Militaire scholen zijn een eeuwenoud en internationaal verschijnsel. Zo zijn er scholen in
de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk, Turkije en Spanje. Is het beeld dat Vargas Llosa
beschrijft van de cadettenschool Colegio Militair Leonico Prado nog vergelijkbaar met
andere militaire scholen? Hebben deze scholen dezelfde historische veranderingen ondergaan als de NLDA?
Het beschreven dagelijks leven van de cadetten in het verhaal van Vargas Llosa vertoont
overeenkomsten met het leven van de cadetten uit de eerste drie cohorten. De hedendaagse aspirant-officier van de NLDA staat met één been in de samenleving en met één
been in de defensieorganisatie. Dit is zowel wenselijk voor de aspirant-officier en zijn
naasten, als voor de samenleving. Het is onwaarschijnlijk dat de NLDA in de toekomst zal
terugkeren naar een gesloten instituut zoals Vargas Llosa beschreef, al valt het niet uit te
sluiten dat in de toekomst de teugels weer strakker zullen worden aangehaald.
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1 VRAGEN INSTRUCTEURS
Datum: ……………………
Tijd: ………………………
Code: ……………………..
Onderwerp: Vorming (algemeen)
Introductie
Naam:
Functie:
Rang:
Vragen:
1 Wat verstaat u zelf onder vorming?
2 In hoeverre komt u visie overeen met het gevoerde beleid op de KMA?
3 Vindt u dat externe zaken zoals media, ministerie, maatschappij enzovoort de vorming
op de KMA te veel beïnvloeden?
(In hoeverre vindt u dat externe zaken zoals media, samenleving enzovoort invloed hebben op de vorming.)
4Welke facties zijn er volgens u met betrekking tot vorming en waar deelt u zich zelf bij in?
Dank u wel voor het interview.

BIJLAGE 2A VRAGEN INTERVIEW
Naam: …………………………
Rang: ………………………….
Code: ………………………….
Cadet aan de KMA: ………….
Benadruk dat de gegevens anoniem worden verwerkt.

Vraag 1
- Wat verstaat u zelf onder vorming
- Wat heeft volgens u het meeste bijgedragen aan uw vorming op de KMA.
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- Aan welke aspecten van de vorming had men volgens u meer aandacht mogen besteden? (welke heeft men nagelaten)
Vraag 2
- In welke mate heeft het lidmaatschap van het CC bijgedragen aan uw vorming?
- Heeft u een functie bekleed in het CC?
- Wat vond u van het Assaut en andere activiteiten van het CC (evt functie hierin)
- Bent u lid geweest van een vereniging welke en hoe verliepen hier de sociale contacten?
- Van welke faciliteiten maakte u gebruik in uw vrije tijd (Bibliotheek enzovoort)?
- Hoe heeft u de ontgroening ervaren?
- Hoe heeft u het zelf ervaren om te mogen feuten?
- Welke zaken sprake u aan en welke niet van het CC?
Vraag 3
- Kunt u zich nog herinneren hoe u de eerste dag ervoer?
- Hoe keek u 3 maanden later terug op uw toetreding?
- Wat vonden uw ouders van de KMA opleiding in het algemeen (bezwaren/ trots etc.)
- Hoe reageerde uw ouders toen u thuis kwam tijdens uw eerste verlof?
- Hoe reageerde uw omgeving na het behalen van het eerste jaar?
- Hoe reageerde uw omgeving toen u uw opleiding had afgesloten?
Vraag 4
- Wat verstaat u zelf onder officierschap?
- Bent u er trots op dat u officier bent (of geweest bent)?
- Wordt een officier naar verdienste beloond? (financieel, materieel, bevorderingen enz.)
- Kunt u een beschrijving geven hoe volgens u de officier in de samenleving staat?
- Behoort een officier tot de ‘crème-de-la-crème’ van de samenleving? (voorbeeldfunctie
enzovoort)
Vraag 5
- Wat verstaat u zelf onder een doorsnee-cadet?
- In hoeverre komt dit beeld overeen met uw eigen beleving als cadet?
Vraag 6
(Eventueel enkele vragen mbt samenleving interactie KMA ? vorming bij jaarcluster 1968)
Welke internationale/ nationale ontwikkelingen of gebeurtenissen zijn volgens u van invloed geweest op uw vorming op de KMA?
Hartelijk dank voor uw medewerking.
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BIJLAGE 2B VRAGEN NA HET INTERVIEW
Vragenlijst (schriftelijk)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Naam: ………………………………………………
Rang: ……………………………………………….
Beroep: ……………………………………………..
Religie: ……………………………………………..
Periode KMA: van 19…. Tot 19 …. .
Vooropleiding: ……………………………………..
Carrière na het leger: ………………………………
Beroep ouders: ……………………………………..
Hoogstgenoten opleiding ouders: …………………
Religie ouders: …………………………………….

Bedankt voor uw medewerking.

BIJLAGE 3 INDELING BEROEPEN
Figuur B.3.1
Indeling beroepen volgens Abrahamsson en het onderzoek in 1995 (Moelker en
Soeters)
Abrahamsson
1 Worker
2 Farmer
3 Craftsman
4 White collar worker

5 Professional
6 Manager/landholder
7 Officer
8 Other

Onderzoek 1995 (Moelker en Soeters)
1 + 2 = lower
3 + 4 = middle class
5 + 6 = upper class
7 + 8 = military
Father (self
recruitment)
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BIJLAGE 4 TABELLEN UITKOMSTEN KWANTITATIEF
ONDERZOEK
1. Wat is uw geslacht? in %

Valid

man

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

310

87

87

87
100

vrouw

47

13

13

Total

357

100

100

2. Van welk krijgsmachtonderdeel bent u lid? in %

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Landmacht

259

73

73

73

Zeemacht

36

10

10

83

Luchtmacht

57

16

16

99

Marechaussee

5

1

1

100

Total

357

100

100

3. Ik ben lid van een wapen of dienstvak: in %
Frequency
Valid

Missing
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
cent

Wapen

190

53,2

57,4

57,4

Dienstvak

141

39,5

42,6

100,0

Total

331

92,7

100,0

System

26

7,3

357

100,0

Per-
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5. Welke studierichting volgt u? in %

Valid

Missing

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

krijgswetenschappen

149

42

51

51

keten logistiek

43

12

15

66

systeemlogistiek

7

2

2

69

account & control

22

6

8

76

militaire
gezondheidswetenschappen
CiT

18

5

6

82

37

10

13

95

CICS

14

4

5

100

Total

290

81

100

System

Total

67

19

357

100

6. Welke vooropleiding heeft u? in %

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

HBO propedeuse

28

7,8

7,8

7,8

VWO

311

87,1

87,1

95,0

anders

18

5,0

5,0

100,0

Total

357

100,0

100,0

7. Sinds wanneer volgt u het lang model? in %

Valid

Missing
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

2003/4

52

15

15

15

2004/5

43

12

12

27

2005/6

70

20

20

46

2006/7

82

23

23

69
100

2007/8

109

31

31

Total

356

100

100

1

0

357

100

System

254

8. In welk opleidingsjaar zit u? in %

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
cent

194

54

54

54

tweede jaar

68

19

19

73

derde jaar

46

13

13

86

vierde jaar

49

14

14

100

Total

357

100

100

eerste jaar

Per-

9. Bent u woonachtig op de KMA (internaat)? in %
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

nee

11

3

3

3

ja

345

97

97

100

Total

356

100

100

System

1

0

357

100

Total

12. Beoefent u een (of meerdere) bestuursfunctie(s) uit bij een (of meerdere) vereniging(en)? in %
Frequency
Valid

Missing
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

nee

183

51

51

51

ja

173

48

49

100

Total

356

100

100

System

1

0

357

100

Bij onderstaande stellingen wordt gevraagd naar uw persoonlijke mening inzake deze stellingen. De antwoordmogelijkheden variëren hierbij van ‘helemaal mee oneens’(1) tot ‘helemaal mee eens’ (5). Bij iedere stelling kunt
u aangeven welke antwoordmogelijkheid het beste uw menig weergeeft. in %
#
15
16

17

18

Items
Het Cadettencorps speelt een essensiële rol in mijn persoonsvorming
Ik vind hoge studieresultaten belangrijker dan mijn rol in het Cadettencorps
De eisen die het Cadettencorps aan
mij stelt gaan ten koste van mijn
privé-leven
Van huis uit heb ik meegekregen om
tijdens een diner een tafelgesprek te
beginnen en gaande te houden

1

2

3

4

5

N

M

Sd

4

15

24

49

7

357

3,40

,966

4

13

18

46

18

357

3,62

1,050

6

35

28

27

4

357

2,88

1,000

8

24

30

34

5

357

3,04

1,037
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#
19
20
21

22

23
24

25

26
27

28

29

30

31

32
33
34

35

36

Items
De ontgroening is een achterhaald
middel om saamhorigheid te creëren
Mijn dienstvak is beter dan andere
dienstvakken
Een officier levert een grotere bijdrage aan de samenleving dan een
burger
De sancties en reprimandes die het
Cadettencorps oplegt bij een overtreding zijn achterhaald
Ik vind het normaal dat ik in de stad
de deur voor een dame openhoud
Mijn ma-dochter relatie of mijn pazoon relatie is een belangrijke aanzet
om een toekomstig netwerk op te
bouwen
Dankzij de etiquette die ik beheers
ben ik in staat om met iedereen
binnen de defensieorganisatie te
communiceren, ook met de hoogste
binnen deze organisatie
Ik vind militaire vorming belangrijker
dan wetenschappelijke vorming
Ik beschouw de ontgroening als een
noodzakelijk middel om later als een
goed cadet en officier te kunnen
functioneren
Ik vind het normaal dat ik in het
openbaar vervoer op sta voor een
bejaarde
Ook aan mensen buiten de defensieorganisatie laat ik duidelijk blijken
dat ik er trots op ben een cadet te
zijn
Een aankomend officier heeft een
voorbeeldfunctie in de defensieorganisatie
Verschillende rituelen en tradities op
de KMA voer ik uit zonder dat ik er
bewust van ben hoe deze zijn ontstaan
Het begrip NUKUBU gebruik ik alleen
studentikoos
Het kronensysteem vind ik een goed
systeem
Ik vind het ongehoord om te praten
over zaken die betrekking hebben op
het Cadettencorps tegen militairen
die lager in rang zijn dan ikzelf
Het lidmaatschap van het Cadettencorps is naar mijn mening geen
vrijwillige keuze maar een verplichte
keuze
Het feit dat ik als cadet anders ben
wil ik in mijn gedrag ook aan de

1

2

3

4

5

N

M

Sd

34

44

11

8

3

356

2,03

1,022

8

15

34

21

21

345

3,31

1,205

8

25

30

30

7

357

3,03

1,077

5

35

35

19

6

353

2,86

,976

2

4

11

60

24

354

4,01

,805

5

24

17

44

10

356

3,30

1,086

3

12

17

58

10

357

3,61

,935

3

23

30

31

13

357

3,27

1,052

8

28

25

32

8

356

3,04

1,098

1

2

52

45

357

4,40

,604

5

15

56

24

356

3,98

,780

1

4

61

35

357

4,29

,580

11

48

13

25

3

357

2,62

1,076

10

12

34

36

8

345

3,20

1,076

2

6

17

58

17

354

3,82

,847

39

46

10

3

1

356

1,81

,827

3

13

14

48

22

357

3,72

1,038

6

22

31

37

4

357

3,12

,997

0
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#
37

38

39

40
41
42

43

44

45

46

47
48

49

50

51

52
53
54

Items
buitenwereld laten zien
Mijn opvoeding (thuis) is medebepalend geweest voor hoe ik het internaatsysteem heb ervaren
Ik heb er moeite mee om correcties
van mijn medecadetten met betrekking tot mijn gedrag te accepteren
Ook in mijn omgang met mensen
buiten de KMA laat ik duidelijk
blijken dat ik een cadet ben
Ik ben er trots op dat ik een cadet
ben
De meeste cadetten ambiëren geen
wetenschappelijke carrière
Een 'lang' model cadet wordt naar
mijn mening een beter officier dan
een 'kort' model cadet
In mijn omgang met mijn meerdere
voel ik me dankzij de beheersing van
de etiquette zelfbewuster
De deugden die het Cadettencorps
als uitgangspunt nemen in hun
vorming zijn naar mijn mening ouderwets
Een avond stappen met medecadetten vind ik belangrijker dan een
Corpsactiviteit
De mogelijkheid om een netwerk op
te bouwen tijdens een verblijf aan de
KMA beschouw ik als een wezenlijk
onderdeel van de opleiding
Wat het Cadettencorps betreft houd
ik de 'vuile was' binnen
Het kronensysteem vind ik een goed
systeem om ervaring op te doen in
leiding geven
Als een burger de defensieorganisatie beledigt dan vat ik dat op als een
persoonlijke belediging
Ik vind dat een officier op de eerste
plaats
een
troepenaanvoerder/troepenleider is en op de tweede plaats een manager of diplomaat
Ik ben me ervan bewust dat ik als
oudere jaars, met betrekking tot mijn
non-verbaal gedrag, een voorbeeldfunctie heb ten opzichte van jongere
jaars
Een aankomend officier heeft een
voorbeeldfunctie in de samenleving
Studie en wetenschap zijn een noodzakelijk kwaad om officier te worden
Ik heb er moeite mee om correcties
van mijn mede cadetten met betrekking tot mijn kleding te accepteren

1

2

3

4

5

N

M

Sd

3

8

19

57

14

356

3,73

,886

20

59

12

8

1

357

2,10

,850

4

31

30

29

6

357

3,00

,999

1

2

9

51

38

357

4,22

,762

2

26

29

35

8

356

3,20

,986

12

29

29

24

7

357

2,85

1,117

6

21

30

40

3

357

3,14

,973

7

51

27

13

1

357

2,49

,850

3

22

36

29

10

357

3,20

,988

1

5

13

61

20

357

3,94

,794

4

21

43

26

6

351

3,10

,922

1

5

16

61

16

350

3,85

,804

5

25

21

42

6

356

3,19

1,053

3

21

24

42

9

355

3,33

1,020

1

3

11

73

12

346

3,93

,640

1

1

9

71

18

356

4,04

,615

8

26

18

39

8

355

3,14

1,137

22

57

9

10

2

356

2,13

,936
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#
55

56

57
58

59
60

61

62
63

64

65

66
67

68

69

70

71

72

Items
De ontgroening door het Cadettencorps is een achterhaald middel om
eenheid te creëren
Mijn ma-deuchter relatie of mijn pazoon relatie zijn vooral het eerste
jaar nuttig
De meeste cadetten zijn minimalisten op het gebied van hun studie
Ik verwacht dat mijn ma-deuchter
relatie of mijn pa-zoon relatie later
na de KMA zeer nuttig zal zijn als
netwerk
Mijn medecadetten zijn een tweede
familie voor mij geworden
Een kroon is een erebaantje waarmee je veel aanzien geniet bij je
medecadetten
Van huis uit heb ik meegekregen dat
het normaal is dat ik in het openbaar
vervoer opsta voor een bejaarde
Een 'lang' modelcadet vind ik beter
dan een 'kort' modelcadet
Ik beschouw mij zelf meer als een
werknemer van Defensie dan als een
student
Dankzij mijn mede cadetten ben ik
me ervan bewust geworden dat
cadetten 'anders' zijn
Het Cadettencorps is meer een
gezelligheidsvereniging dan een
vormend onderdeel op de KMA
Een officier behoort tot de ‘crèmede-la-crème’ van de samenleving
Als ik ga stappen met mijn mede
cadetten dan schaam ik me als hun
gedrag niet 'des cadets' is
Ik beschouw me zelf meer als een
werknemer van Defensie dan als
officier in opleiding
Ik vind het belangrijk dat ik in staat
ben om tijdens een diner een tafelgesprek te beginnen en gaande te
houden
De ideale officier kan de juiste balans
vinden tussen: leiderschap, voorbeeldfunctie diplomaat en krijger
Als collega's van andere wapenvakken mijn wapenvak als een dienstvak
beschouwen, of als ze mijn dienstvak
een wapenvak beschouwen, dan voel
ik mij in mijn eer gekrenkt
Als ik met burgervrienden ga stappen
en ik zie medecadetten dan voel ik
me minder 'thuis' bij mijn burgervrienden

1

2

3

4

5

N

M

Sd

26

54

11

7

2

355

2,06

,910

8

36

24

28

3

354

2,82

1,037

2

25

31

34

7

353

3,19

,963

5

20

25

43

7

355

3,27

1,028

7

20

22

46

5

354

3,23

1,046

13

40

33

12

1

349

2,47

,905

1

3

5

62

29

356

4,14

,741

17

40

23

15

5

355

2,52

1,098

3

17

26

45

9

356

3,41

,968

4

28

30

33

4

356

3,03

,971

9

51

25

14

2

356

2,50

,908

8

29

31

25

7

356

2,92

1,071

12

33

23

28

3

355

2,77

1,089

6

58

22

13

1

356

2,45

,826

3

12

28

53

4

356

3,43

,851

0

3

7

62

29

356

4,16

,677

17

33

24

18

8

346

2,66

1,189

35

42

15

6

1

356

1,96

,924

258

#
73
74

75

76

77

Items
Als je een kroon bent geweest dan is
deze ervaring positief voor later
Als een burger het Cadettencorps
beledigt dan vat ik dat op als een
persoonlijke belediging
Het non-verbale gedrag van een
oudere jaars vormt/vormde een
voorbeeld voor u
Ik hecht grote waarde aan de mening
van wat mijn ouders van de KMA
vinden
Van huis heb ik meegekregen dat het
normaal is dat ik in de stad de deur
voor een dame openhoud

1

2

3

4

5

N

M

Sd

3

3

29

58

8

346

3,66

,775

13

30

19

31

7

356

2,89

1,191

7

21

25

44

3

356

3,17

1,013

6

23

24

41

6

356

3,16

1,050

2

6

18

55

19

353

3,83

,886

Kruis bij de volgende vragen het juiste antwoord aan.
78. Welk onderdeel heeft de grootste invloed op uw persoonsvorming op de KMA? (Mean = 2,14; Sd = .704) in
%

Valid

Missing
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
cent

wetenschappelijke
vorming
militaire vorming

37

10,4

10,5

10,5

259

72,5

73,2

83,6

Cadettencorps

29

8,1

8,2

91,8

geen idee

29

8,1

8,2

100,0

Total

354

99,2

100,0

3

,8

357

100,0

System

Per-

259

79. Welke van de volgende deugden vindt u essentieel om een goed cadet te zijn? (meerdere antwoorden
mogelijk) in %
Sd

vind ik essentieel

M

niet essensieel

N

%

%

Ik vind eerlijkheid essensieel om een goede
cadet te zijn
Ik vind loyaliteit essensieel om een goede cadet
te zijn
Ik vind moed essensieel om een goede cadet te
zijn
Ik vind verantwoordelijkheid essensieel om een
goede cadet te zijn
Ik vind hoffelijkheid essensieel om een goede
cadet te zijn
Ik vind eer essensieel om een goede cadet te zijn

7

93

357

1,93

,251

45

55

357

1,55

,498

68

32

357

1,32

,466

13

87

357

1,87

,332

84

16

357

1,16

,369

69

31

357

1,31

,465

Ik vind beleefdheid essensieel om een goede
cadet te zijn
Ik vind gehoorzaamheid essensieel om een
goede cadet te zijn
Ik vind discipline essensieel om een goede cadet
te zijn
Ik vind doorzettingsvermogen essensieel om een
goede cadet te zijn
Ik vind opofferingsgezindheid essensieel om een
goede cadet te zijn
Ik vind vaderlandsliefde essensieel om een
goede cadet te zijn

48

52

357

1,52

,500

64

36

357

1,36

,480

15

85

357

1,85

,362

16

84

357

1,84

,369

72

28

357

1,28

,450

83

17

357

1,17

,374

%

80.Wat is uw geloofsovertuiging? in %

Valid

Missing
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

niet gelovig

186

52,1

52,2

52,2

protestant

69

19,3

19,4

71,6

Rooms-Katholiek

88

24,6

24,7

96,3

anders

13

3,6

3,7

100,0

Total

356

99,7

100,0

System

1

,3

357

100,0

260

81. Hoe vaak bent u actief bezig met uw geloof? (Mean = 1,97; Sd = 1,158) in %
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

(bijna) nooit

81

22,7

45,3

45,3

af en toe

55

15,4

30,7

76,0

regelmatig

18

5,0

10,1

86,0

vaak

17

4,8

9,5

95,5
100,0

heel vaak

8

2,2

4,5

Total

179

50,1

100,0

System

178

49,9

357

100,0

Total

82. Wat is de hoogstgenoten opleiding van uw vader? (Mean = 4,77; 1,952) in %

Valid

Missing

(I) VBO

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

21

5,9

6,2

6,2

MAVO

48

13,4

14,2

20,4

HAVO

33

9,2

9,7

30,1

VWO

22

6,2

6,5

36,6

MBO

48

13,4

14,2

50,7

HBO

95

26,6

28,0

78,8
100,0

WO

72

20,2

21,2

Total

339

95,0

100,0

System

18

5,0

357

100,0

Total

83. Wat is de hoogstgenoten opleiding van uw moeder? (Mean = 4,26; Sd = 1,898) in %

Valid

Missing
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

(I) VBO

19

5,3

5,5

5,5

MAVO

77

21,6

22,4

28,0

HAVO

43

12,0

12,5

40,5

VWO

17

4,8

5,0

45,5

MBO

70

19,6

20,4

65,9

HBO

78

21,8

22,7

88,6

WO

39

10,9

11,4

100,0

Total

343

96,1

100,0

System

14

3,9

357

100,0
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85. Is uw vader (beroeps)militair geweest? (M = .36; Sd =.481 ) in %
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

nee

226

63,3

64,0

64,0

ja

127

35,6

36,0

100,0

Total

353

98,9

100,0

4

1,1

357

100,0

System

Total

86. Wat was de rang van uw vader? (M = 1,85; Sd = .966) in %

Valid

Missing

onderofficier

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

59

16,5

51,3

51,3

subaltern

18

5,0

15,7

67,0

hoofdofficier

34

9,5

29,6

96,5

opperofficier

4

1,1

3,5

100,0

Total

115

32,2

100,0

System

242

67,8

357

100,0

Total

87. Wat is de geloofsovertuiging van uw vader? in %

Valid

Missing

niet gelovig

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

142

39,8

40,7

40,7

protestants

78

21,8

22,3

63,0

Rooms-Katholiek

117

32,8

33,5

96,6

anders

12

3,4

3,4

100,0

Total

349

97,8

100,0

System

8

2,2

357

100,0

Total

89. Is uw moeder (beroeps)militair geweest? (M = .02; Sd = .140) in %
Frequency
Valid

Missing
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

nee

345

96,6

98,0

98,0

ja

7

2,0

2,0

100,0

Total

352

98,6

100,0

System

5

1,4

357

100,0

262

89. Wat was de rang van uw moeder? (M = 2,43 ; Sd =.976) in %

Valid

Missing

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

onderofficier

1

,3

14,3

14,3

subaltern

3

,8

42,9

57,1

hoofdofficier

2

,6

28,6

85,7
100,0

opperofficier

1

,3

14,3

Total

7

2,0

100,0

System

Total

350

98,0

357

100,0

91. Wat is de geloofsovertuiging van uw moeder? in %

Valid

Missing

niet gelovig

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

120

33,6

34,2

34,2

protestants

80

22,4

22,8

57,0

Rooms-Katholiek

137

38,4

39,0

96,0

anders

14

3,9

4,0

100,0

Total

351

98,3

100,0

System

6

1,7

357

100,0

Total

92. Hoe vaak sport u in uw vrije tijd? (M = 3,18; Sd = .739) in %

Valid

Missing
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

nooit

8

2,2

2,3

2,3

een keer per week

46

12,9

13,0

15,2

2 a 3 keer per week

174

48,7

49,0

64,2

4 keer of meer per week

127

35,6

35,8

100,0

Total

355

99,4

100,0

System

2

,6

357

100,0
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93. Sport u in individueel of in teamverband? In %

Valid

Missing
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
cent

individueel

84

23,5

24,2

24,2

team

37

10,4

10,7

34,9

beide

226

63,3

65,1

100,0

Total

347

97,2

100,0

System

10

2,8

357

100,0

Per-

94. Welke van de volgende sporten beoefent u in uw vrije tijd? (meerdere antwoorden mogelijk) in %
ja

nee

N

M

Total

357

2,42

%

%

Beoefent u balsport in uw vrije tijd?

58

42

%

Beoefent u krijgs/vechtsport in uw vrije tijd?

19

81

357

2,81

,393

Beoefent u atletiek in uw vrije tijd?

40

60

357

2,60

,490

Beoefent u wandel- en bergsport in uw vrije tijd?

13

87

357

2,87

,339

Beoefent u wielersport in uw vrije tijd?

15

85

357

2,85

,362

Beoefent u wintersport in uw vrije tijd?

15

85

357

2,85

,353

Beoefent u krachtsport in uw vrije tijd?

55

45

357

2,45

,498

Beoefent u watersport in uw vrije tijd?

23

77

357

2,77

,421

Beoefent u paardensport in uw vrije tijd?

5

95

357

2,95

,219

Beoefent u een andere sport in uw vrije tijd?

29

71

357

2,71

,454

,494

95. Geef bij elk van de onderstaande deugden aan in welke mate u deze belangrijk vindt in % (1 Heel erg
onbelangrijk; 5 = heel erg belangrijk)
#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Items
Hoe belangrijk vindt u eerlijkheid?
Hoe belangrijk vindt u loyaliteit?
Hoe belangrijk vindt u moed?
Hoe belangrijk vindt u verantwoordelijkheid?
Hoe belangrijk vindt u eer?
Hoe belangrijk vindt u hoffelijkheid?
Hoe belangrijk vindt u beleefdheid?
Hoe belangrijk vindt u gehoorzaamheid?
Hoe belangrijk vindt u discipline?
Hoe belangrijk vindt u doorzettingsvermogen?
Hoe belangrijk vindt u opofferingsgezindheid?
Hoe belangrijk vindt u vaderlandsliefde?

1
0

2
1
1

3
1
7
22

4
26
67
62

5
72
25
15

0

2

29

69

7
10
2

29
41
14

50
40
61

13
6
23

2

16

58

23

0

0

3

40

57

0

0

3

28

69

1

9

29

46

15

4

16

34

37

9

1
3
0

N
355
355
355
354

M
4,70
4,15
3,91
4,67

Sd
,515
,585
,640
,521

355
354
355
352

3,66
3,38
4,05
4,02

,839
,847
,683
,698

354
355

4,53
4,65

,598
,575

355

3,65

,877

352

3,31

,975
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96. Geef van onderstaande stellingen aan in welke mate u deze belangrijk vindt in % (1 Heel erg onbelangrijk;
5 = heel erg belangrijk)
#
A

Items
1
2
3
4
5
N
Als toekomstig officier vind ik
1
6
57
36
357
de functie van troepenaanvoerder/troepenleider:
B
Als toekomstig officier vind ik 1
3
22
63
11
357
de functie van diplomaat:
C
Als toekomstig officier vind ik 0
1
8
70
20
357
de functie van manager:
D
Als toekomstig officier vind ik
4
21
58
18
356
de functie van krijger:
E
Als toekomstig officier vind ik 0
0
4
46
49
357
de rol van voorbeeldfunctie:
F
Ik vind de sociale controle 0
4
19
67
10
356
tussen de cadetten onderling:
G
In mijn omgang met anderen
1
5
75
19
357
beschouw ik fatoenlijk gedrag:
H
Dat cadetten in het Cadetten- 3
13
36
45
4
356
corps een opvoedende rol
hebben vind ik:
I
Ik vind mijn eigen wa0
10
53
36
355
pen/dienstvak:
J
In mijn omgang met anderen 1
8
29
57
5
357
beschouw ik tafelmanieren:
K
In mijn omgang met anderen 1
8
26
58
7
357
beschouw ik gepaste kleding:
L
In mijn omgang met anderen
4
22
57
17
357
beschouw ik punctualiteit:
M
Het feit dat wij cadetten 3
18
38
34
6
357
onderling een eigen jargon
hebben vind ik:
16
41
37
1
357
N
De mening(en) van wat mijn 4
vrienden (niet militairen) van
de KMA vind ik:
O
Etiquette en rite die ik uitvoer 7
17
47
28
1
352
waarvan ik de betekenis niet
kan vind ik desondanks:
Opmerking: De gemiddelden geven in tabel 97 en 98 niet het gemiddelde aantal uren aan

M
4,27

Sd
,624

3,81

,692

4,09

,593

3,90

,725

4,43

,617

3,82

,671

4,13

,509

3,35

,840

4,25

,644

3,58

,740

3,62

,768

3,87

,723

3,22

,921

3,16

,850

3,00

,885

97. Geef aan hoeveel tijd u per week besteedt aan de volgende activiteiten (in uw vrije tijd) in %
#
A
B
C
D
E

Items
Uren:
Hoeveel tijd per week
steedt u aan sporten
Hoeveel tijd per week
steedt u aan stappen
Hoeveel tijd per week
steedt u aan lezen
Hoeveel tijd per week
steedt u aan internet
Hoeveel tijd per week
steedt u aan multimedia

2
2-4
21

3
4-6
33

4
6-8
24

5
8+
13

N

M

Sd

be-

1
0 -2
8

357

3,13

be-

15

25

26

15

19

357

2,99

be-

42

31

16

8

4

353

2,02

be-

11

28

24

20

17

357

3,04

be-

13

22

31

18

16

356

3,03

1,14
6
1,32
6
1,12
5
1,25
9
1,25
0

265

98. Geef aan hoe vaak u per jaar de volgende instellingen/activiteiten bezoekt In %
#

Items

A

Hoe vaak per jaar bezoekt u
(in uw vrije tijd) een toneelstuk?
Hoe vaak per jaar bezoekt u
(in uw vrije tijd) een musical?
Hoe vaak per jaar bezoekt u
(in uw vrije tijd) cabaret?
Hoe vaak per jaar bezoekt u
(in uw vrije tijd) musea?
Hoe vaak per jaar bezoekt u
(in uw vrije tijd) de bibliotheek?
Hoe vaak per jaar bezoekt u
(in uw vrije tijd) een popconcert?
Hoe vaak per jaar bezoekt u
(in uw vrije tijd) een klassiekconcert?

B
C
D
E

F

G

Nooit

1x

2x

3x

4+

68

21

8

1

1

67

24

7

2

1

44

38

12

3

2

32

31

21

9

8

21

13

12

8

45

47

27

14

5

7

87

8

3

1

1

N

M

Sd

355

1,46

,789

353

1,46

,776

354

1,80

,911

356

2,29

1,220

356

3,42

1,640

355

1,99

1,211

353

1,21

,623

99. Geef van de onderstaande stellingen aan in welke mate u het hiermee eens bent in % (1 = helemaal mee
oneens; 5 = helemaal mee eens)
#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

L

Items
Ik vind mij zelf er goed uitzien
Ik denk dat mijn medecadetten mij er goed uit vinden zien
Ik vind de meeste van mijn
cadetten er goed uitzien
Ik vind mij zelf intelligent
Ik denk dat mijn medecadetten mij intelligent vinden
Ik vind de meeste van mijn
medecadetten intelligent
Ik vind mij zelf sympathiek
Ik denk dat mijn medecadetten mij sympathiek vinden
Ik vind de meeste van mijn
medecadetten sympathiek
Ik heb een goed karakter
Ik denk dat mijn medecadetten mijn karakter weten te
waarderen
Ik kan de karakters van mijn
medecadetten wel waarderen

1
1

2
3

3
26

4
53

5
16

3

3

42

44

8

4

12

39

41

3

1

4

27

59

9

1

5

38

50

6

2

7

29

58

4

0

2

19

68

10

1

3

28

61

8

1

7

25

61

6

0
1

1
1

14
19

69
68

16
11

1

3

22

66

7

N
353
353

M
3,80
3,53

Sd
,794
,794

351

3,28

,873

353
352

3,71
3,53

,719
,743

352

3,55

,776

352
352

3,86
3,73

,623
,662

353

3,63

,751

353
353

3,98
3,86

,617
,644

353

3,75

,679
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SUMMARY: THE WANING OF THE MILITARY ELITE
FEELING

This research sought to answer the following main question:
"Is there an elitist self image among (aspirant-) officers at the Royal Netherlands Military
Academy (RNLMA) in the period from 1948 to 2008? If so, has this elitist self image
changed during the period? "
This question was subdivided into questions that were answered by using qualitative and
quantitative research designs.
Question qualitative research:
1. Are there in the five cohorts, that were discerned, differences and similarities between
cadets at the RNLMA and their contemporaries in Dutch society?
Questions quantitative research:
2. Have aspirant officers in the period 2003-2008 an elitist individual- or a collective self
image?
3. What are the antecedents of the aspirant officers, how are they socialized, which individual and collective virtues characterize this group of young people?
4. What are the antecedents of the aspirant officers and how do they influence the forming (socialization)?
5 Do the antecedents and socialization influence individual and collective virtues?
6. Do the antecedents, socialization and individual and collective virtues influence the
individual or collective self-image?
The study developed in three phases: an exploratory study, a qualitative and a quantitative study. In the first phase, the exploratory research, 12 instructors (from the scientific
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and military pillar) of the RNLMA were interviewed and literature and archive study was
conducted. The results from this phase led to a theoretical framework about socialization,
military elite and elitist self image among aspirant military officers.
In the second phase a qualitative research focused specifically on the RNLMA. The studies
comprised the analysis of literature, archive studies and interviewing 32 former cadets.
These former cadets were divided into five cohorts. The choice of the five cohorts was
based on historical and social developments such as: the re establishment of the RNLMA
(1949), the arrival of the first woman at the RNLMA (1978), the fall of the Berlin Wall
(1989), and so on. The information obtained from these interviews was used as input for
the third phase of the study.
To identify the changes in the self-image of aspirant officers a historical-sociological picture of the generation from which the cohorts originated is made. The function of this
picture is twofold. Firstly, by painting the picture the perception and attitude of peers
towards authority is charted. Which developments in society have influenced cadets’ perception of authority? Secondly, this picture enabled the comparative study of aspirant
officers with contemporaries in civilian society.
In the third phase, the quantitative research, a 100 question survey of 100, based on the
findings of qualitative studies, was distributed and filled in by 320 cadets and 37 midshipmen. The survey was administered in the academic year 2006/2007 to all cadets and midshipmen and in the academic year 2007/2008, only to first-year cadets and midshipmen.
The data obtained from the survey were analyzed by regression analysis to find out what
affected the formation of elitist self images.
Before answering the main question, the answer to the quantitative answer will be formulated:
1. Are there in the five cohorts, that were discerned, differences and similarities between cadets at the RNLMA and their contemporaries in Dutch society?
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The classification for generation used in this study is based on the typology of Becker
(1992). In the Netherlands Becker distinguished: the pre-war, the silent, the protest, the
pragmatic and the lost generation.
The differences between the cadets from cohort I (1948-1950) and their peers (prewar
generation) are negligible. Like his peers, the cadet grew up during the war. This experience partly motivated the cadets to choose for the RNLMA. The cadet considered himself
dutiful and obedient. The cadets in this cohort were part of this pre-war generation with
the typical values belonging in this generation like frugality, faith, law and order (Diepstraten Ester and Vinken, 1998).
The peers of the cadets from cohort II (1954-1956), the silent generation, harbour a different attitude towards the armed forces. Little is known about how young people perceived authority. This also applies to intra cadet relationships. How they perceived their
peers is not known. The cadets were part of the silent generation with their corresponding
features. These features were similar to those of the prewar generation (Diepstraten Ester
and Vinken, 1998).
A comparison between the cadets from cohort III (1968-1970 and the protest generation,
divides the cadets in two groups. There is a group of cadets, compared with their fellow
cadets, that is conservative. This group is difficult to compare, the members of this group
felt they are more important than their peers. This group was in the eyes of their peers
part of the disputed establishment. This group of cadets did not belong to the contemporaries who were characterized by self-development, democratization, wealth and power,
etc. (Diepstraten Ester and Vinken, 1998)
The other group consisted of "progressive" cadets. They wanted a relaxation of the rules,
such as the regulations regarding hair length, salutation outside the RNLMA, and so on.
They disagreed with these rules, and wondered where the RNLMA stood in society. This
group of "progressive" cadets belonged to the protest generation, but in the eyes of their
contemporaries, such as students, they, like the conservative cadets, belonged to the
establishment..
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The observed friction between the Senate of the cadet corps and governor Von Meijenfeldt shows that in the fourth cohort (1978-1980) cadets are more conservative than
the leadership of the RNLMA. In political terms, the cadets were right rather than left. This
group of cadets hooked on to the tendency of the reformalisation process that began in
the early eighties’ society (Wouters, 2007). The cadets were no part of the lost generation.
The values of this generation are similar to the protest generation, but the lost generation
fosters 'less exaggerated expectations’ (Diepstraten Ester and Vinken, 1998: 16). The cadets were part of the establishment against which their contemporaries, especially young
people like leftist punks, strongly protested.
In cohort V (1996-1999) the difference between cadets and their peers is small. Like their
peers in society they have more financial capabilities than their predecessors. The cadets
also appreciate their privacy and many cadets have a network of friends outside the
RNLMA. The cadets in this cohort belonged to the pragmatic generation with their corresponding characteristics such as individualism, pragmatism and hard work (Diepstraten
Ester and Vinken, 1998).
The cadets of the first and second cohort differ little from their generation. The differences between the cadets of the third and fourth generations and their contemporaries
are bigger. The fourth cohort and their peers differ most. There seems to be a "a generation gap inside a generation.” Cadets from the fourth cohort opposed to their peers. In
the eyes of their peers they belonged to the establishment. The debate between the Senate and the then governor showed that the cadets were more conservative than the
RNLMA commander. The differences between the cadets from the fifth cohort and their
peers became very small, the gap was reduced, there are a few differences. Under the
influence of democratization, individualization process and fragmentation of society, the
gap between the cadets and contemporaries is reduced.
2. Have aspirant officers in the period 2003-2008 an elitist individual- or a collective self
image?
Many cadets scored high on statements with regard to individual self like' I find myself
looking good "(69 percent agree) and" I find myself sympathetic"(78 percent agree). Ca-

271

dets are proud to be cadets and will show their pride to others. Examples offer items such
as "I am proud to be a cadet" (89 percent agree) and "Even to people outside the defense
organization I clearly communicate that I am proud to be a cadet’’ (80 percent agree). The
scale 'collective self-image' includes items such as "A young officer is an example for society" (89 percent agree) and "An officer belongs to the" crème de la crème of society "(32
percent agree). The elite feeling still exists, but it is no longer shared by the collective and
if a comparison between quantitative and qualitative research is possible one can tentatively conclude that the elitist self-image is subject to corrosion. The question whether
current aspirant-officers have an elite individual or elite collective self-image is difficult to
answer because there are no data from the past. Reference points based on a comparison
of prospective officers with civilian students are not available either, so that a clear answer to question 2 is difficult to give. One may conclude that both in the Corps of Cadets
and Corps midshipmen subgroups with an elitist self-image are still present alongside the
groups without elitist self image.. In line with the results from the qualitative study, we
find that the cadets and midshipmen are nowadays fragmented with regard to their self
image.

3. What are the antecedents of the aspirant officers, how are they socialized, which
individual and collective virtues characterize this group of young people?
87 Percent of 357 respondents was male. 73 percent was part of the army, 10 percent of
the navy, 16 percent of the air force and 1 percent were military police. 57 percent were
members of an arm. 43 percent of a branch. 51 percent of the respondents studied Military Sciences, 31 percent studied Military Business Administration and 18 percent of the
students studied engineering. 48 Percent of the aspirant officers is religious.
In previous studies Moelker and Soeters (1998) and Groen and Klinkert (2003) found that
endo-recruitment plays a role in the selection of cadets for a study at a military academy.
Respectively 16 and 12 percent of the cadets have parents who worked in the military.
This present analysis shows that 36 percent of the cadets and midshipmen, have fathers
who are or who were professional soldiers. The role of endo-recruitment seems to have
increased, but this figure might be so high because of the way the question was formu-
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lated. Nevertheless, this finding is relevant within the cultural capital theory of Bourdieu.
Because military parents have a certain habitus, in this case a certain elite feeling that is
consistent with educational level and religiosity (56 percent of the fathers of the respondents are highly educated and 59 percent of the cadets’ fathers are religious), these parents are able to give their children an upbringing that enhances their chances of success
at the Royal Military Academy their career as an officer.
The results show that the following aspects of the socialization process play a major role:
socialization processes including hazing, being an example, and trouble with corrections.
The cluster of socialization variables consists of three subscales, each turn based on sum
scores of different items. The scale 'socialization process CC (Cadet Corps)’ consists of 12
items, including the statement if the Corps plays a vital role in his or her personal development, 56 percent of the respondents agree. 19 percent disagreed with this statement,
and the rest answered neutral. 78 percent agreed that hazing is still not useful for creating togetherness. Only 11 percent agree that hazing is an obsolete method. The statement
'I consider hazing as a necessary way to function as a good cadet and to become a good
officer’ was endorsed by 40 percent, while 36 percent disagreed with this statement. The
second subscale involves the cluster of socialization variables ‘Do you have difficulties to
accept corrections on your behavior by other cadets?’ 79 percent of respondents had no
problem to accept the correction on behavior. A similar percentage accepts corrections to
the clothing. The third subscale consisted of the senior aspirant officer as a role model for
freshmen. 85 percent believe senior cadets should indeed be an example.
Collective virtues were measured by asking how important is: 'loyalty', 'courage', 'honor',
'sacrifice' and 'patriotism'. Remarkably, loyalty, courage, honor and sacrifice are still important (respectively percentages agree with 92, 77, 63, 61), whilst ‘love for your fatherland’ is in the minds of cadets and midshipmen less important (46 percent agree).
Individual virtues are 'honesty', 'responsibility', 'obedience', 'discipline' and 'perseverance'.
The individual virtue of honesty is for the aspirant officers most important. The percentage amounts, respectively to 88, 98, 91, 97, 97.Remarkably these percentages are higher
than the percentages for the items for 'collective virtues’, which leads to the conclusion
that individualism among the cadets and midshipmen is more important than collectivism.
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These findings are in the line of modernization trends theories in society, such as the postmaterialism thesis in today’s generation of Becker (1992), and developments in the Armed
Forces that were predicted by the institution-occupation hypothesis of Moskos (1977).
4. What are the antecedents of the aspirant officers and how do they influence the
forming (socialization)?
The precedent that affects the scale "socialization CC 'is the dummy variable ' military
sciences versus the rest'. Influences on 'difficulty corrections' are army versus the rest,
‘religion’, ‘education and religion of father. ‘Being an example’ is affected by the ‘year of
education’.
The results suggest that probably the socialization process has a stronger appeal to the
aspirant officer of the army who also studies military science, who is religious and whose
father was religious and highly educated. The explanatory power of these variables is low,
but the beta coefficients are significant. Because the variables are included in a total path
analysis model, where the paths- are allowed to be the multiplicative passed to other
dependent variables in particular to the individual and collective self-image, one can tentatively conclude that there are enclaves of the elite feeling. If one expects elite feeling
then it will be among aspirant officers.
5. Are the antecedents and socialization influence individual and collective virtues?
An aspirant officer studying martial sciences and a senior cadet attaches more importance
to individual virtues like honesty, responsibility, obedience, discipline and perseverance.
There is probably during the course a growing awareness of individual virtues of aspirant
officers. This corresponds with what is expected of officers on the job. The variables from
the cluster socialization, ‘socialization process CC ' and 'trouble with corrections, seem
predictive of the dependent variable 'individual virtues’. 16 percent of the variance is
explained by these variables. The strong effect of the variable "socialization process CC 'on
the dependent variable' individual virtues" confirms the expectation that training and
socialization affect the development and the perceived importance of virtues. The vari-
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ables ‘socialization process CC ' and 'individual virtues are responsible for 30 percent of
the explained variance of the "collective virtues."
6. Do the antecedents, socialization and individual and collective virtues influence the
individual or collective self-image?

The individual self is one of the aspects of "personal pride" and "propagate pride’’. ‘’Personal pride’’ is explained for 14 percent by the variables 'being pride’, 'collective virtues’
and the antecedent 'year of education’. ‘Being pride’ explained 36 percent for the antecedents ‘gender’, ‘year of education’ and ‘the profession of the father is or was a soldier’,
and the variables 'socialization CC ',' example' and 'individual virtues’.
The analysis shows that the antecedents have no direct effect on collective self-image. The
collective identity of the aspirant officers is for nearly 50 percent explained by the variable
propagate pride’ and multiple facets of the socialization process of the corps of cadets like
hazing, social control another, importance of etiquette, difficulty with corrections and the
fact that an aspirant officer is proud to be a cadet or midshipman. Socialization variables
are the most powerful predictors not overcrowding in the analysis by other variables.
That is remarkable and theoretical- policy relevant, because although it seems that the
elite feeling has eroded, the effect of socialization processes cannot be denied.
In general the collective self is no longer elitist in nature. Still, one third of the current
aspirant officers (32% appendix 4, question 66) count him or her self to the ‘crème de la
crème’ of society, a group of more than two-thirds does not share this feeling. Apparently
there are still NLDA cadets and midshipmen with a relatively elitist self-image at the moment. This study has shown that probably these cadets and midshipmen are mostly male,
first years, aspirant officers belonging to the army, studying military science, whose father
was or is a professional soldier and religious. In these groups the elite feeling still exists in
a kind of enclaves.
The main question of the thesis: "Is there an elitist image at (aspirant-) officers at the
Royal Netherlands Military Lieutenant Academy (RNMLA) in the period from 1948 to
2008? If so, has this elitist self-image changed during the period? "
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The results of the qualitative research show that the image of cadets initially was elitist,
but has partly changed under social influences such as, democracy, individualism, informalization, etc. (Wouters, 2007). The interviews show that the elite feeling among cadets
has diminished in the last decades. The cadets of the first two cohorts had an elitist selfimage, self-image among the cadets in the third cohort was much lower. The fourth cohort demonstrates a restoration of the elite feeling, while this feeling and elitist self image
in the fifth cohort was fragmented, and the comments by the cadets were more nuanced.
In cohort IV the increase of elitist self-image can be explained as a reaction against social
developments, process of reformalization. In the fith cohort this more nuanced picture
can be illustrated with the statement: "We (cadets) are different."
The qualitative survey shows, that aspirant officers "feel to be different", is confirmed by
the quantitative research. Aspirant officers “feel to be different" than others, but in general they do not hold themselves in higher esteem than others. This ' being different',
leads to tensions in the collective self-image. It responds to the needs of social groups to
distinguish themselves in a society that is increasingly fragmented.
The findings from the qualitative research confirmed the results of the research of the
democratization process of cadets by Moelker and Soeters (1998) and Groen and Klinkert
(2003). They noticed that fewer cadets from the upper class are recruited and more cadets are recruited from the middle-class. This present study confirmed this picture. This
study shows that the system of boarding school, the socialization process of the cadet
corps (including hazing), especially in the first year, functions as a pressure cooker, where
the habitus of the officer will be speedily internalized. This fits with the theory of Van
Doorn (1965). This research also shows that social developments in society influenced the
process of forming through a process of isomorfing on RNLMA (Soeters, 1995) The RNLMA
as described in terms of total institutions by Goffman (1961) has become in character less
total. It appears that the nature of the military academy as a total institution has gradually
changed to a relatively open institution. This fits with the theories of Burggraaf (1988 and
1997).
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The waning of the military elite feeling has been established as a trend among cadets. This
‘waning’ of the military elite feeling among aspirant officers is a result from democratization, individualization and informalization that has seeped into the RNLMA. These social
processes have gradually changed the RNMLA institute from a total institution into a relatively open institution. These processes have influenced the process forming of the aspirant officers. The present study has shown that the military elite feeling has declined, but
the feeling has not quite disappeared. In the Dutch Defence Academy (NLDA), where the
RNLMA also belongs to, there are still groups with an elitist military self image.
Some remarks have to be made: there was no information about aspirant officers of the
period before they arrived at the NLDA. The upcoming aspirant officers start their education without being surveyed on virtues and etiquette. The fact that these data are not
known, makes the comparison between groups and individuals more difficult and less
accurate. If this information was available, it would be possible to look at pre-selection
and the influence of socialization process.
With regard to the composition of the cohorts a remark can be made as well. The cohorts
have emerged from snowball sampling. This implies that one interviewee after the interview was referring to a 'buddy' or someone from his "family" (father-, mother- daughter,
son relationships). This example has led to a relatively more cadets who studied Military
Administration, a total of seven of the thirty-two interviewees in this survey.
The number of cadets with an elitist self-image on the NLDA actually exceptional is difficult to establish. For an objective judgment a study of (elitist) self-image of peers and
especially students is desirable. A comparison between the self esteem of students of
Tilburg University for example, may explain how different the aspirant officer is from his
peers and whether there are substantive differences in their self-image. For an accurate
picture it is desirable in such studies to distinguish between between different university
faculties. An example of an international study in which students (economics, political
science and law) and aspirant officers are compared is that of Caforio (2007). This study
did not relate to the self-image.
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Today's NLDA, as mentioned, does not reflect society. This society has a more pluralistic
character. At the NLDA the number of aspirant- officers from would-be immigrants is so
limited that it was decided not to ask about ethnicity or ethnic origin. The study made no
distinction based on ethnicity. Possibly there are differences between prospective officers
of different backgrounds. Further research will need to demonstrate this.
Another recommendation based on the results of this research is that further research
should be conducted into the effect of the presence of military cadets with an elitist selfimage on the culture of a military institute. This study revealed that within the NL-DA a
group exists that has an elitist self-image, namely male first-year aspirant officers belonging to the army, who studiy military sciences, whose father was a professional soldier and
religious. This study didn’t look at the contribution of this group to the culture at the
institute. Discussions about Defense indicate that it’s not desirable when a group with an
elitist self-image still prevails at the NLDA. In the future it should be advisable to investigate the influence of this group with an elitist self-image on other groups at the NLDA.
In society, as stated earlier, aspirant-officers with elitist self images are not wanted, because whoever thinks himself placed above the other, will probably also treat the other as
an inferior. Socialization processes are important, but they have a multiple effect, because
socialization does not only affect the self image but also has an effect on individual and
collective virtues (loyalty, discipline, honor, honesty, integrity, and so on. ). An exalted
self-image is both socially and professionally not desirable, but the individual and collective virtues are. Without these virtues a professional military would not function properly.
Socialization contributes to the desired virtues, and, at the same time, affects the development of elitist self-images. It is up to policymakers and politicians to determine what
balance between desired virtues and undesired self images are acceptable.

