Legio Patria Nostra1
Hilversummers
in het Franse
Vreemdelingenlegioen

Wim Dral

Legionair rond 1900.
(Coll. Frans Janssen).
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Legionairs in de Eerste Wereldoorlog

In de negentiende eeuw waren de Fransen over het algemeen niet erg enthousiast om militaire dienst te vervullen
in de koloniën.2 Koning Louis Philippe richtte daarom in
1831 een legioen op dat openstond voor buitenlanders.
Het Legion Etrangère, zoals het ging heten, bood onderdak aan mensen van diverse pluimage.
Mensen die terecht gekomen waren aan de zelfkant van
de samenleving en door middel van een carrière in het Legioen weer kansen zagen. Daarnaast trok het avonturiers
aan of mensen die uit de handen van de wet wilden blijven. De legionair kon - als hij dat wilde - een nieuwe identiteit aannemen. Hij kon dus letterlijk verdwijnen. Na de
Tweede Wereldoorlog maakten ook wel oud-SS’ers gebruik van deze ontsnappingsmogelijkheid.3
In 1949 werd het aantal Duitse legionairs in Indochina op
40.000 geschat. In 1991 verscheen van Douglas Porch een
boek waarin dit aantal naar beneden werd bijgesteld.4
Een legionair tekende voor vijf jaar. Hij moest overigens
wel meerderjarig zijn voor de Franse wet: achttien jaar.5
Met het toetreden tot de krijgsmacht van een vreemde
mogendheid verloren de legionairs veelal het staatsburgerschap van het land van herkomst.
Dat gold in ieder geval voor de Nederlanders die zich aan-
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meldden. De soldaat werd stateloos. Het Legioen werd
zijn nieuwe vaderland. ‘Legio Patria Nostra’ was en is nog
steeds de spreuk van het Legioen. Het verwoordt de loyaliteit van de legionair jegens zijn nieuwe ‘vaderland’.
Het Legioen was dus opgericht met als doel het Franse
leger vooral in de koloniën te ondersteunen. Aanvankelijk
werden deze soldaten ingezet voor de oorlog in de kolonie Algerije.
Naderhand werd het Legioen ook in andere delen van de
wereld ingezet. Zo was men actief in Spanje aan de zijde
van Isabella II van juni 1835 tot in 1838. Ten tijde van de
Krimoorlog was het Legioen betrokken bij de belegering
van Sebastopol (1854-1856). Daarna in Italië (1859),
Mexico en in de overzeese gebieden van het Franse imperium: Tonkin (1833), Soedan (1892-1893), Dahomey
(1892-1894), Madagaskar (1895-1905) en Marokko (19001934). Het speelde een grote rol in de uitbreiding van het
Franse koloniale rijk.
In de Eerste Wereldoorlog werd het Legioen ook ingezet
bij de verdediging van het Franse grondgebied. Het had
een groot aandeel in de slag om Verdun. In de Tweede
Wereldoorlog werd vooral in Noord-Afrika strijd gevoerd,
maar ook in Frankrijk zoals we later zullen zien.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Indochina een belangrijk ‘werkterrein’. Het Legioen had een groot aandeel in
de slag om de Vietnamese stad Dien Bien Phu, waar zelfs
parachutisten gedropt werden om stellingen te verdedigen die eigenlijk niet meer te redden waren.
In recentere tijden werd het elitekorps ingezet in de Golfoorlog (1991), Afghanistan (2006-2011) en in 2013 nog in
Mali en de Centraal Afrikaanse Republiek.
De officieren hebben de Franse nationaliteit. Alle rangen
daaronder kunnen worden bekleed door niet-Fransen.
De hoogst haalbare rang voor hen is die van adjudant majoor. Tot 1962 kwamen de meeste legionairs uit Duitsland6, maar ook Italianen, Belgen en Fransen waren ruim

vertegenwoordigd. Tegenwoordig komen de meeste legionairs uit Oost-Europa en kan men na drie jaar diensttijd de Franse nationaliteit krijgen.
Om het bonte gezelschap van nationaliteiten met allerlei
verschillende culturele en sociale achtergronden tot een
eenheid te smeden werd een keiharde discipline ontwikkeld, die tot de strengste in de wereld wordt gerekend.
Het maakte het Legioen tot een nietsontziende vechtmachine.
De opleiding van drie maanden was zwaar, maar als de
rekruut zich staande wist te houden,werd hij in het Legioen opgenomen als één hunner en werd aan hem de kepi
blanc uitgereikt.

Vlag van het Vreemdelingenlegioen (Wikipedia)

Het legioen marcherend op 14 juli, de Franse nationale feestdag
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Aan het einde van de opleiding krijgt de rekruut de kepi
blanc uitgereikt.

Het dagelijks leven
Het leven van een legionair gaat niet over rozen en wordt
vaak onderschat. Mensen met romantische ideeën over
het Legioen of die er om andere redenen hun heil zochten, komen lang niet altijd door de selectie. Het verhaal
van een in Hilversum werkzame Amsterdammer is daar
een voorbeeld van.
Het gaat om een achttienjarige jongen, woonachtig in het
Amsterdamse Stadsbestedelingenhuis7, die door deze instelling bij een bakker te Hilversum te werk was gesteld.
Op 3 augustus 1936 was hij ineens verdwenen en de bakker miste f 14,-. De jongen had voor zijn vertrek een
‘greep uit de kas’ gedaan en was er op de fiets vandoor
gegaan. Eenmaal in Utrecht aangekomen had hij zijn reis
per trein voortgezet. Hij meldde zich bij het Legioen en
werd daar onderworpen aan een keuring. De jongeling
kwam echter niet door de selectie, werd afgekeurd en teruggezonden. Door tussenkomst van de Nederlandse
consul kreeg hij een vrij reisbiljet tot aan de Frans-Belgische grens. In eigen land teruggekomen werd hij door de
politie met open armen ontvangen.8
Door een bewaard gebleven, nog niet gepubliceerd, dagboek van een Nederlandse legionair die in Algerije gesta-
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tioneerd was, krijgen we een idee hoe het er in de jaren
dertig van de vorige eeuw aan toeging en dat laat wel zien
dat een strenge selectie geen overbodige luxe was.9
Na een paar weken werden wij in groepen verdeeld en vertrokken
wij naar diverse opleidingskampen, waar wij tot légionnaires zouden worden omgevormd, ten koste van al de menselijke waarden
die nog in ons waren. Het transport geschiede in wagons waarop
in grote letters gedrukt stond: 8 chevaux ou 40 hommes (acht
paarden of veertig mannen).
Over het oord waarin hij terechtkwam tekende de Nederlander het volgende op:
Mijn bestemming was ’le Kreider’. Een gehucht midden in een door
God en de mensen verlaten eenzaamheid, waar de natuur bestond
uit zand, zand en nog eens zand en een zonnehitte, die je deed afvragen hoe iemand ooit naar zon kan verlangen. Rond het kamp
hoorde je ‘s nachts de jakhalzen huilen. In de barakken krioelde
het van de wandluizen; dit is niet te beschrijven, men moet het
meegemaakt hebben. Zelfs na een lange dag van marsheren, oefenen en excerceren, kon men, doodmoe als men was, nog niet slapen. Deze opleiding duurde drie maanden en bestond uit lange

afstandsmarsen door de woestijn, zwaar bepakt (+/- 50 Kg), met
weinig drinken en in een afmattende hitte. Daarnaast de nodige
exercitie, hindernisbanen en schietoefeningen.
Dergelijke beschrijvingen bestaan er ook van andere opleidingskampen in Noord Afrika zoals Sidi bel Abbes.
De training was hard en meedogenloos. Men moest fysiek in orde zijn om de opleiding aan te kunnen. De dagboekschrijver gunt ons een inkijkje wanneer hij beschrijft
hoe het er tijdens de marsen aan toeging: Deze marsen
waren iets verschrikkelijks. Maar je leert er wel bij hoe oneindig
groot het uithoudingsvermogen van een mens kan zijn. Er zijn
dagen geweest, dat het hele lichaam pijn deed van de mars van de
vorige dag, dat het gewicht van de rugzak (+/- 30 kg) een foltering
was, dat je bij de eerste honderd meter al dreigde dood neer te vallen, en die dag toch nog 50 kilometer liep in een zandvlakte, waar
links noch rechts iets te zien was, in een verzengende hitte en een
dorst, die onbeschrijfelijk is. Achter je stemmen die een vreemde
taal spreken.
Wij konden elk twee liter water meenemen, maar als je zo onverstandig was om onderweg ook maar een slokje te drinken, was de
rest van de weg een marteling. Het beste middel was een steentje in
de mond te houden en in de pauze vooral niet te gaan zitten. Bij
aankomst in het kamp wachtte korvee of de wachtdienst. Uitval-

lers bij marsen werden gestraft met 15 of 25 dagen cel. Blijvend
uitvallen, anders dan door ziekte, werd strafcompagnie.
Uit de strafcompagnie komt minder dan de helft levend terug. Tijdens de marsen werd er gezongen, vooral door de Duitsers en weldra kende iedereen de marsliederen.
Zondags was er - afgezien van de wacht - geen dienst en
konden de legionairs zich met andere zaken bezighouden. Na het schillen van de aardappels (o wee als de schil
te dik was, dan kreeg de schiller straf ) kon men de kleren
gaan wassen of laten wassen door Arabische vrouwen
tegen een geringe vergoeding. Het was zaak om de kleren, als ze te drogen hingen, goed in de gaten te houden,
want voor je het wist waren ze van eigenaar gewisseld.
Als je dan bij de kapitein ging klagen over diefstal, kreeg je 24 uur
de tijd om je uitrusting weer compleet te krijgen. Er bleef vaak niets
anders over dan het stelen van andermans kleding of naar de
markt te gaan, waar je soms je eigen spullen terug kon kopen. Het
kwam ook wel voor dat een oudere legionair - voor een fles wijn zorgde dat je spullen werden aangevuld. ‘s Middags en ’s avonds
bezochten de mannen ook wel de bordelen, waar je voor vijf franc
een vrouw kon krijgen.
Deze prostituees stonden onder een strenge medische
controle van het Legioen.

Kazernegebouw in Sidi bel Abbes. Hoofdkwartier in Algerije.
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Deserteren
De opleiding duurde drie maanden en een aantal had dan
al spijt gekregen dat zij zich hadden aangemeld. Plannen
om te deserteren waren er genoeg en de dagboekschrijver
geeft daarvan een aantal voorbeelden. Van verkleedpartijen tot zelfverminking. Er werden allerlei trucs bedacht
om te ontsnappen. Bij een geslaagde poging was de deserteur er nog niet. Allereerst moest hij uit handen van de
Franse overheid blijven, maar ook de Arabieren wilden
wel een extra zakcentje verdienen door soldaten op te
pakken en weer af te leveren. Het bleef dus vaak bij plannen, want de slagingskans was gering en de straffen
waren niet misselijk.
Een geliefde plek om te drossen was het Suezkanaal waar
de transportschepen doorheen voeren op weg naar of op
de terugweg van de koloniale gebieden in Indochina. De
24-jarige Hilversummer Maats waagde in 1955 de sprong
naar de vrijheid vanaf het transportschip Pasteur. Hij was
onderweg van Indochina naar Noord-Afrika om daar
wegen aan te leggen. Maats had een aantal jaren gevochten in Indochina, waar Frankrijk een koloniale oor-

log had uitgevochten tegen de Vietminh. De laatste
Franse vesting, Dien Bien Phu, werd onder leiding van
generaal De Castries tot het bittere einde verdedigd.
Uiteindelijk viel de stad in 1954. De Vietminh nam het
gezag over, wat het einde betekende van de Franse heerschappij in Vietnam. Eenmaal in het Suezkanaal sprong
Maats overboord, maar hij werd door de Egyptenaren uit
het water gevist, waarna hij werd overgedragen aan de
Nederlandse consul in Port Said. Die stelde hem te werk
op het schip Sibajak dat naar Rotterdam voer. Op de
Nieuwe Waterweg aangekomen werd passagier 914 door
de rivierpolitie van boord gehaald.10

Hilversummers in Noord Afrika
In dat nieuwe ‘vaderland’ zochten Hilversummers als
Teunis Melchior Gaasbeek, Johannes van der Blom en
Johannes Philippus Deijs een nieuwe start, een betere
toekomst.11
In de tijd dat Gaasbeek en Van der Blom hun contract tekenden was Marokko een Frans protectoraat.12 Het was
er onrustig en het Legioen moest in jaren dertig nogal

Een legionair springt van de ‘Pasteur’ in het Suezkanaal en deserteert. Dit deed legionair Maats in 1955 op de terugweg van Indochina naar Sidi bel Abbes ook. (Coll.
Frans Janssen).
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Groepsfoto van legionairs uit de jaren dertig. (Coll. Frans Janssen).

eens in actie komen om opstandjes neer slaan om de orde
te handhaven.
Aan de campagne, die de ‘pacificatie’ van Marokko tot
doel had, deden twee Hilversummers mee. Allereerst
Teunis Melchior Gaasbeek de eerste Hilversummer, die
- voor zover wij weten - gediend heeft onder de roodgroene vlag van het Legioen.
Hij werd op 25 februari 1895 in Hilversum geboren als de
negende van elf kinderen. Vader Geurt was een arbeider/spinner, die op 15 april 1858 in Veenendaal was geboren. Hij trouwde op 4 oktober 1879 de Hilversumse
Stijntje van Zeijtveld. In 1898, het jaar van de geboorte van
het elfde kind, overleed Stijntje. Het jaar daarop trouwde
Geurt op 6 mei Petronella Sukel uit Baarn. Het gezin
woonde aan de Naarderstraat.
Opnieuw getrouwd vertrok Geurt met zijn gezin op 29
juni 1900 naar Rheine in Duitsland. Het echtpaar keerde
echter precies een jaar daarna weer terug en woonde eerst
aan de Bodemanstraat en daarna op de Loosdrechtseweg.13 Toen Teunis moest opkomen voor de dienstplicht
in 1914 werd hij weliswaar goedgekeurd, maar voorlopig
daarvan uitgesloten.
Op de keuringskaart staat dat ‘in zijn opvoeding van regeringswege’ werd voorzien.14Hij was op dat moment van

beroep tuinman en had de lagere school doorlopen.15
In 1925 meldde Teunis zich aan bij het Legioen en werd
gestationeerd in Noord Afrika. Na zijn eerste termijn tekende hij bij en was vervolgens actief in de campagne in
zuid-Marokko tot 1933.16 Daarna keerde hij terug naar
Nederland met zijn Tsjechische vrouw Louise Maria
Plsek, met wie hij in 1932 was gehuwd.
Teunis duikt weer op in verband met een verzoek tot naturalisatie dat in 1955 werd gehonoreerd.17 De als metaalsorteerder werkzame en in Den Haag woonachtige
Teunis Gaasbeek overleed in 1957 in Delft.
Eveneens actief in Marokko was Johannes Hendrikus van
der Blom. Hij werd op 21 december 1906 geboren in het
Diaconessenhuis aan de Neuweg in Hilversum en was
zoon van de ongehuwde Anna Elisabeth van der Blom uit
Oostvoorne. Hij werd de eerste drie jaar bij andere mensen ondergebracht. en woonde daarna aan de Anthonijlaan in Arnhem.
In 1910 kwam hij vanuit Rheden terug naar Hilversum en
kwam hij terecht bij de weduwe Van den Broek OstendeHeyenbrock. Zij had meer pleegkinderen in huis.18 Een
‘normaal’ gezinsleven heeft Johannes wellicht niet
gehad. Op 17 augustus 1920 vertrok hij naar zijn moeder
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Een soldaat gestationeerd in de Elzas (Coll.
Frans Janssen)

in Oostvoorne .19 In 1930 reisde Johannes naar Frankrijk
om zich aan te melden bij het Legioen. Daar deed hij
onder andere tot 1933 mee aan de zuid-Marokkaanse
veldtocht net als Gaasbeek.
Na afloop van zijn diensttijd keerde Van der Blom terug
naar Nederland. Hij voer enige jaren op Nederlandse
schepen, meldde zich in 1939 bij het troepenonderdeel
waar hij in 1925 als dienstplichtige had gediend en daarna
nam hij deel aan de krijgsverrichtingen in de meidagen
van 1940.
Tijdens de oorlogsjaren heeft hij, nadat hem was aangezegd het kustgebied te verlaten, voor een Duitse rederij
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op de binnenwateren gevaren. In april 1945 vestigde hij
zich weer in Nederland. Als sjouwerman bij een ijzerfabriek te Doetinchem ging hij aan de slag.20 Hij overleed in
augustus 1969 en werd in Doetinchem begraven.21

In krijgsgevangenschap
Toen Gaasbeek en Van der Blom hun tijd hadden uitgediend, begon voor Johannes Philippus Deijs zijn buitenlandse avontuur. De op 15 april 1911 geboren
Hilversummer was de zoon van Gerrit Deijs, een magazijnknecht afkomstig uit Eemnes en Theodora Knopperts
uit Zeist. In 1931 vertrok Johannes naar Deventer en een

jaar later werd hij ingeschreven in Amsterdam.22 Daar
trouwde hij in datzelfde jaar met Johanna Alida Duurland.
Hij had de lagere school en twee jaar mulo doorlopen en
was aanvankelijk matroos op de grote vaart. De scheepvaart had kennelijk niet zijn voorkeur, want op 28 juli
1930 meldde hij zich aan bij het 1e Regiment Huzaren. Hij
tekende voor zes jaar. Op 27 juli 1931 werd Deijs echter
gewoon dienstplichtig.23 In 1937 maakte hij zijn opwachting bij het Legioen. Het leven als soldaat trok hem
kennelijk.
De Tweede Wereldoorlog wierp zijn schaduw vooruit.
Daar wist de Nederlandse legionair Wim Dikkers alles
van.24 Hij werd een jaar eerder dan Deijs legionair. Zijn
verhaal vertoont grote overeenkomst met dat van Deijs.
Het Legioen wachtte in het hoofdkwartier, het Algerijnse
Sidi-bel-Abbès, en de talloze kazernes en posten in Marokko, Algerije en Tunesië de gebeurtenissen in Europa
af.
De soldaten legden wegen aan in Algerije en Marokko,
deden patrouilles in de door Frankrijk gecontroleerde gebieden en sloegen kleine opstandjes en muiterijen neer.
De Tweede Wereldoorlog leidde tot een overhaaste oprichting van marsregimenten, om de enorme stroom buitenlandse vrijwilligers op te vangen.
In korte tijd werden er vijf nieuwe regimenten uit de
grond gestampt. Het kader uit Noord-Afrika kwam naar
Europa om de kern te vormen van de nieuwe regimenten. Oud-leden van de Internationale Brigades uit de
Spaanse Burgeroorlog, Spaanse vluchtelingen, joodse
vluchtelingen uit Duitsland en veel Polen en Roemenen
maakten deel uit van deze regimenten, die werden ingezet in de Elzas om de eerste klappen van de Duitse inval
op te vangen.

Dikkers en wellicht ook Deijs gaven zich op als vrijwilliger. In ieder geval kwam Deijs in Frankrijk terecht. Het
Legioen loste daar Marokkaanse troepen af. Op 10 mei
1940 begonnen de gevechten, toen Duitse legers Nederland, België en Frankrijk binnenvielen. 25
De Franse legerleiding werd geheel verrast door de
nieuwe manier van oorlogsvoering van de Duitsers, de
’Blitzkrieg’. Het fortencomplex de Maginot-linie bleek
nutteloos toen de Duitsers er via de Ardennen gewoon
omheen trokken. De voor een koloniale oorlog getrainde
en slecht uitgeruste regimenten van het Legioen konden
de Duitsers ook niet tegenhouden. Tijdens deze gevechten werd Deijs krijgsgevangen gemaakt.26 Hetzelfde overkwam Dikkers, die werd geïnterneerd in een kamp in
Oostenrijk. Deijs wist in 1943 te ontsnappen en via Nederland reisde hij naar Frankrijk. Daar dook hij onder. Na
de oorlog keerde Johannes Deijs terug naar Nederland en
vestigde zich in Amsterdam als transportarbeider. Hij oefende dat beroep uit toen hij zijn Nederlanderschap terug
kreeg.27 Niet langer was het Legioen zijn patria.

Kazernegebouw in Sidi bel Abbès. Hoofdkwartier in Algerije.
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NOTEN
1
Voor dit artikel heb ik gebruik gemaakt van materiaal
dat Frans Janssen beschikbaar stelde. Ik ben hem daar
zeer erkentelijk voor. Daarnaast is hij mij behulpzaam
geweest bij het achterhalen van gegevens. Het archief van
het Legioen is gevestigd in Parijs en niet zomaar toegankelijk. Tot slot ben ik hem dankbaar voor de adviezen die
hij gedurende het schrijven heeft gegeven. Voor meer informatie over het Vreemdelingenlegioen verwijs ik dan
ook naar zijn website www.kwaak99.demon.nl. Ook ben
ik Rende van de Kamp erkentelijk voor zijn tips. Van zijn
hand verscheen onlangs het boek Geen mannen maar duivels. Nederlanders in het Franse Vreemdelingenlegioen (Nijmegen 2014).
2
E.M. Beekman, Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur
uit Nederlands-Indië, 1600-1950. DBNL 2006. Dit gold ook
voor de Nederlanders; het KNIL.
3
Overigens kan dat tegenwoordig niet meer. Van de aankomend rekruut wordt het verleden nagetrokken. (Het
Franse Vreemdelingenlegioen, Wikipedia).
4
D. Porch , The French Foreign Legion: A complete history of the
legendary fighting force (New York, 1991); zie Frank Westenfelder, ‘Fremden legionare in Indochina ,www.kriegsreisende.de.
5
Voor 1 januari 1986 was een Nederlander minderjarig als hij jonger was dan 21. Uit diverse stukken en krantenartikelen blijkt dat de Nederlandse regering in actie
kwam als het vermoeden bestond dat een minderjarige
Nederlander van plan was dienst te nemen in het Legioen. Er is menig juridische discussie tussen Nederland
en Frankrijk geweest over - volgens de Nederlandse wet
nog - minderjarige mannen die al getekend hadden.
Door hun contract verloren ze hun Nederlandse nationaliteit en was de Franse wetgeving gedeeltelijk van toepassing. De rekruut was namelijk ook geen Fransman.
Alleen indien de minderjarige ook volgens de Franse
wet minderjarig was, jonger dan 18, werd het contract
wel eens ontbonden, iemand buiten het Legioen (vaak de
ouders) moest dan wel actie nemen. (Informatie Frans
Janssen).
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Volgens Wim Dikkers was 60 procent van de legionairs
Duits; Fred Lardenoye, interview met Wim Dikkers, augustus 1994. Men dank aan Frans Janssen.
7
Een tehuis waar weeskinderen of kinderen die niet bij
hun ouders kunnen blijven wonen. Het Stadsbestedelingenhuis werd bestuurd door het Armbestuur van de stad.
8
‘Een avontuurlijk jongmensch’ in: Nieuwe Tilburgse Courant 26 oktober 1936.
9
Het gedeelte van het dagboek van de onbekende Nederlandse legionair is door Frans Janssen ter beschikking gesteld.
10
Nieuwsblad van Sumatra 8 augustus 1955. Info Frans
Janssen.
11
www.kwaak99.demon.nl. Op deze website staat een
opsomming van Nederlanders, die gediend hebben in het
Legioen.
12
Marokko was Frans protectoraat van 1912 tot 1956.
13
Streekarchief Gooi en Vechtstreek (SAGV), Bevolkingsregister Hilversum, fiche 982 blad 78 en fiche 990
blad 313.
14
www.Militieregisters.nl, MRNHA00110000067 –id
1543448.
15
Ibidem, MRNHA00115000069 – id. 1544676.
16
Info Frans Janssen.
17
Staten Generaal Digitaal (SGD), 35e vergadering – 13
december 1955, p. 2333.
18
SAGV, fiche 948 blad 322 en fiche 1021 blad 652.
19
Ibidem, Bevolkingsregister Hilversum blad 652.
20
Info Frans Janssen.
21
www.online-begraafplaatsen.nl.
22
SAGV, 3377 Bevolkingsregister, gezinskaart; fiche 950
blad 399.
23
www.Militieregisters.nl, MRNHA00191000017 – id
1564072.
24
Fred Lardenoye, interview met Wim Dikkers, augustus
1994.
25
Ibidem.
26
Dikkers is ook krijgsgevangen gemaakt.
27
SGD, Kamerstuk Tweede Kamer 1956-1957, Kamerstuknr. 4771, ondernummer 2; Info Frans Janssen.

