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Verkoopinformatie:  
Het boek Het Leger Boek is
te bestellen in de webwinkel
van Uitgeverij Waanders:  
www.waanders.nl, in de boekhandel, 
bij BOL.com en via alle bekende 
boekensites.

Noot voor de redactie:
Dit bericht is vrij voor publicatie. 
Voor een recensie-exemplaar kunt 
u contact opnemen met Uitgeverij 
Waanders, Jan Gisolf, telefoon 038-
4673422 of jgisolf@waanders.nl.

Wanneer u beeldmateriaal wilt 
ontvangen kunt u contact opnemen 
met Uitgeverij Waanders, Marieke 
Kolthof, telefoon 038-4673488 of 
mkolthof@waanders.nl.

De uitgeverij ontvangt bij publicatie 
graag een exemplaar of kopie van  
het artikel. Uitgeverij Waanders
Postbus 1129
8001 BC Zwolle 
of info@waanders.nl.

De Nederlandse landstrijdkrachten maken sinds mensenheugenis deel 
uit van onze samenleving. Het Leger Boek biedt een fraai beeld van de 
ontwikkeling van de Koninklijke Landmacht gedurende de periode van 
de persoonlijke dienstplicht. Dr. Ben Schoenmaker schreef de algemene 
inleiding over de geschiedenis van het dienstplichtleger.

Okke Groot, auteur en samensteller van Het Leger Boek, begint in 
1898, toen in Nederland de persoonlijke dienstplicht werd ingevoerd. De 
dienstplichtige heette toen nog milicien, terwijl de kazernes (vaak gelegen 
in armere stadswijken) letterlijk en figuurlijk nog in een kwade reuk 
stonden. De laatste foto is van 22 augustus 1996 en toont de allerlaatste 
afzwaaiers die het einde van hun dienstplicht vieren. De Koninklijke 
Landmacht nam op die dag feestelijk maar ook weemoedig afscheid van 
haar laatste dienstplichtigen. De landmacht ging verder met een kleiner 
beroepsleger. 

De foto’s in Het Leger Boek zijn thematisch bij elkaar gebracht. 
Militaire infrastructuur, materieel, opleiding, operationele inzet, het 
optreden in de voormalige overzeese gebiedsdelen, militair ceremonieel 
en soldatenleven: het komt allemaal aan bod. De foto’s, die voor het 
merendeel niet eerder zijn gepubliceerd, zijn afkomstig uit de collectie 
van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.

Voor liefhebbers van (militaire) geschiedenis, maar zeker ook voor (ex-) 
dienstplichtigen, zal Het Leger Boek een bron van kennis en een feest 
van herkenning zijn.

PERSBERICHT 
Op 23 maart presenteerden Uitgeverij Waanders en het 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie een bijzonder 
boek: Het Leger Boek. Een boeiend fotoboek met als thema de 
geschiedenis van de Koninklijke Landmacht ten tijde van de 
dienstplicht.

De commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal R.A.C. 
Bertholee, overhandigde die middag in de Kromhoutkazerne in 
Utrecht het eerste exemplaar aan oud-reserve-eerste luitenant 
Paul van Vliet. De conferencier speelde in één van zijn one-
man shows de onvergetelijke majoor Kees. 

Geschreven door Okke Groot

Het Leger Boek 


