Artikel in de Leeuwarder Courant van 28 mei 1811 van de Franse generaal Pierre Devaux
over de houding van de Friezen bij de opkomst van de lichtingen 1808 en 1809:
‘’ Hoezeer hebben wij ons niet geluk te wensen met onze werkzaamheden van de land- en
zeemacht en met de goede orde, de openlijke rust, die niet gestoord is geweest daar wij niet
anders dan goedwillende huisvaders, echtgenoten en jongelingen vonden, die hunne vrouwen,
kinderen en ouders zonder enige klachten bij het smartelijk afscheid met een
voorbeeldswaardige en heldenmoedige gerustheid en zelfverloochening verlieten. Deze brave
ingeschrevenen zijn vrolijk op mars gegaan naar hunne bestemming en zullen eens hun
departement eer aandoen. Zij zullen onder de dappere en zegevierende krijgslieden geteld
worden van de grootste der monarchen, die dit gedrag zijner onderdanen erkennen en belonen
zal’’
Brief van Devaux in het Frans gericht aan de intendant-generaal d’Alphonse gepubliceerd in
het Dagblad van het Departement Friesland van 27 februari 1812 nr.58 bij de opkomst van de
lichting 1810:
“ De conscriptie in het departement Friesland, waarbij de lotelingen van een lichting werden
opgeroepen laten mij geen enkele twijfel over het karakter van de inwoners van Friesland,
zoals ik deze reeds bij de twee conscripties van 1808 en 1809 heb bestudeerd. Het volk is van
een bonte verscheidenheid; de ouders van de lotelingen tonen met respect hun
onderworpenheid aan het bestuur bij verkrijging van vrijstelling wegens ziekte of gebrek van
hun zonen. Wanneer hen dat niet gelukt, geen gescheld; zij gaan weg zonder te klagen of te
mopperen. Ik heb opgemerkt dat bij het vertrek van de aangewezen lotelingen weliswaar geen
blijdschap heerst, maar niets dat op verdriet lijkt; allen marcheren af met kalmte en berusting.
Ik kan verzekeren dat deze lotelingen, eenmaal in het korps opgenomen, uitstekende soldaten
voor Zijn Majesteit zullen zijn.”

