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INLEIDING

Tussen augustus 1914 en november 1918 deed zich in Nederland een unieke
situatie voor. Gemiddeld meer dan 200.000 mannen waren permanent
van huis en haard verwijderd om te dienen in de Nederlandse krijgsmacht.
Niet om te vechten, maar om, volgens de Nederlandse regering, de neutraliteit te handhaven. Terwijl andere neutrale landen als Denemarken en
Zwitserland na verloop van tijd hun troepen gedeeltelijk demobiliseerden,
hield Nederland zijn krijgsmacht op volle sterkte. Wij hebben geen vergelijkbaar voorbeeld in de geschiedenis kunnen vinden van een land dat dit
presteerde. En wat dreigde het uit de hand te lopen! Aan het eind van de
mobilisatie was het zover gekomen dat soldaten een kazerne plat brandden,
dat het in heel veel plaatsen tot onrust en muiterij kwam en dat militairen
revolutionaire vergaderingen en demonstraties bijwoonden.
Dit boek beoogt een bijdrage te zijn tot een beter begrip van deze turbulente periode. O p het einde van de oorlog bestond in een aantal Europese
landen een revolutionaire situatie, die zich onder meer uitte in rebellie
onder soldaten en matrozen. Velen in Europa dachten aan een nieuw socialistisch tijdperk naar Russisch voorbeeld. In Nederland meende de leider
van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP), Pieter Jelles Troelstra
dat hiertoe mogelijkheden bestonden. De situatie in het Nederlandse leger
was daartoe een van de aanleidingen.

Neutraliteit
De Eerste Wereldoorlog ging aan de Nederlandse grenzen voorbij. Het
land had ervoor gekozen in de Europese situatie van bondgenootschappen
een neutrale positie in te nemen. Dat was op zich geen waarborg dat het
land buiten de oorlog zou kunnen blijven. Immers ook zuiderbuur België was neutraal, maar was door de Duitse militaire strategie - Frankrijk
aanvallen vanuit het noorden - toch rechtstreeks bij de oorlog betrokken
geraakt. De provincie Zuid-Limburg zou bij een Duits-Belgisch conflict
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een belemmerende factor voor opmarcherende Duitse troepen kunnen
zijn. De Duitse leiding besloot echter dat het beter was niet van Nederlands grondgebied gebruik te maken. Zij had de ijdele hoop dat Engeland
buiten de oorlog zou blijven, wanneer de Nederlandse neutraliteit, met het
oog op de belangwekkende economische en strategische positie, niet zou
worden geschonden. De Engelsen bleken het schenden van de Belgische
en Luxemburgse neutraliteit echter al voldoende te vinden voor een oorlogsverklaring.'
Mogelijk ook zag de Duitse leiding in het betrekken van Nederland bij
de oorlog een belemmerende factor voor het bereiken van een belangrijk
oorlogsdoel: het overwinnen van Frankrijk. Uiteraard zou het tijd hebben
gekost om 200.000 Nederlandse militairen op de knieën te krijgen.
Onduidelijk is of de Duitse legerleiding bang is geweest voor de Nederlandse militaire kracht. Lange tijd was de gedachte dat dit niet het geval
was. L. de Jong kwam, zich baserend op uitlatingen van generaal Snijders,
ook tot deze conclusie. Toen deze op 31 juli 1914 opperbevelhebber werd
van Land- en Zeemacht, 2 trof hij een organisatie aan die veel te wensen
overliet en die in een mogelijke oorlog volgens hem totaal verpletterd zou
worden.' De resultaten van recent onderzoek van Hubert P. van Tuyll van
Serooskerken geven een ander beeld te zien. Volgens hem waren de Duitsers zo zeer onder de indruk van de Nederlandse militaire kracht dat zij hun
aanvalsplannen bijstelden.4
Nederland, opmerkelijk goed op de hoogte van de Duitse plannen, 5 besloot op 1 augustus 1914 als voorzorgsmaatregel te mobiliseren. De Tweede
Kamer stemde unaniem voor de kredieten hiertoe. Regerings- en oppositiepartijen, rechts en links, stelden zich als één man op achter de regering.'1
Dit wordt wel de 'godsvrede' genoemd. De politieke partijen begroeven ten
behoeve van het nationale belang de politieke strijdbijl.
Het kabinet met als premier P.W.A. Cort van der Linden, dat in 1913 was
aangetreden en uitsluitend uit vrijzinnigen of liberalen bestond, en na de
verkiezingen van juli 1918 het rechtsconfessionele kabinet onder leidingvan
Ch. J.M. Ruys de Beerenbrouck, hadden gedurende de oorlog de lastige
taak Nederland buiten de oorlog te houden. Daar slaagden zij in, zij het
niet zonder moeite. De oorlogvoerende landen, met name Engeland en
Duitsland, hebben geprobeerd Nederland aan hun zijde te krijgen." Tweemaal leek een Duitse aanval nabij, de eerste keer in april 1916, de tweede
keer in april 1918/ Beide keren liep het met een sisser af. De keerzijde van
de medaille was dat de Nederlandse regering, vooral na februari 1917 concessies moest doen en dan met name aan Duitsland. De regering kocht in
feite de neutraliteit met een geheime, informele niet-aanvalsbelofte van het
land dat Nederland in het zuiden en het oosten insloot. De Nederlandse
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binnenscheepvaart moest zorg dragen voor logistieke ondersteuning en
de doorvoer van zand en grind, van belang voor de productie van beton.
Vanzelfsprekend was er een verbod om economische afspraken met Engeland en Amerika te maken. Represailles van de Entente bleven niet uit. De
Engelsen en Amerikanen namen Nederlandse scheepsruimte in beslag en
legden de aanvoer van voedingsmiddelen en grondstoffen van overzee stil.
De Entente ging Nederland meer en meer zien als een Duitse vazal.9
Natuurlijk bestonden er bepaalde sympathieën onder de Nederlandse
bevolking. Echt enthousiasme was er niet. De meesten beschouwden de
oorlog als een 'monsterlijke absurditeit'.'° Een aantal groeperingen aan de
linkerzijde van de samenleving, zoals revolutionair-socialisten en anarchisten, ervoer de oorlog als een imperialistische en wilde die bestrijden.
De SDAP was aangesloten bij de Tweede Internationale (opgericht in
1889 en tijdelijk uiteengevallen tijdens de Eerste Wereldoorlog) en volgde
in principe haar ideeën over het oorlogsvraagstuk en het militarisme. O p
haar congres in 1907 in Stuttgart had de Internationale vastgesteld, dat het
een taak van de sociaal-democratie was om het uitbreken van een oorlog zo
lang mogelijk tegen te houden. Mocht er dan toch een conflict uitbreken,
dan diende dit te worden omgezet in een strijd voor de omverwerping van
het kapitalisme." In praktijk bleek de resolutie een dode letter, want de
zusterorganisaties van de SDAP in de oorlogvoerende landen steunden bijna
zonder uitzondering de oorlog. De SDAP zat vanwege de neutraliteit van
Nederland in een andere situatie. Voor de sociaal-democraten in ons land
bleef het eenvoudig om de oorlog te veroordelen. Betwijfeld moet worden
of de Stuttgartse resolutie hieraan ten grondslag lag.
In de praktijk was de SDAP allang niet meer tegen iedere vorm van landsverdediging. In 1902 had Tweede Kamerlid voor de SDAP, J.H.A. (Johan)
Schaper, al de bereidheid uitgesproken om het vaderland in geval van
oorlog te verdedigen en in 1911 aanvaardde Troelstra de landsverdediging
zelfs als plicht.' 2 In 1913 deed de SDAP-leider de volgende kenmerkende
uitspraak:
Gij weet dat gij ook op ons sociaal-democraten kunt rekenen als wij door u worden
opgeroepen om de plicht te doen, die wij als burgers van de Nederlandse Staat te
vervullen hebben. Of wij dat gaarne willen en mooi vinden, het wordt ons niet
gevraagd; maar die plicht zullen wij vervullen"

Toen zijn zoon zich in de eerste dagen van augustus 1914 als vrijwilliger
aanmeldde bij het regiment grenadiers in Den Haag, voegde de SDAP-leider
demonstratief de daad bij het woord door 'zijn eigen zoon naar de commandant te begeleiden'.' 4 In dit licht bezien is het dus ook niet vreemd dat
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de SDAP voor de mobilisatiekredieten stemde en met rechts de 'godsvrede'
tekende.
Links van de SDAP was men principiëler tegen de oorlog. O p i augustus
1914 verspreidden revolutionair-socialisten een manifest met de kop: 'Oorlog
aan den oorlog! Het volk wil geen oorlog, het wil vrede'." Gedurende de hele
oorlog organiseerden zij demonstraties, die veel mensen trokken. O p 21 juni
1916 betoogden zo'n 25.000 mensen in Amsterdam tegen de oorlog.'6
Ter rechterzijde van de SDAP, in het burgerlijke kamp, waren er ook
mensen actief tegen de oorlog. Al op 8 oktober 1914 werd de Nederlandsche Anti-Oorlog Raad (NA-OR) opgericht." De Raad trachtte zich breed
te organiseren. Verenigingen en personen van allerlei pluimage sloten zich
aan, terwijl overal in het land afdelingen ontstonden. De afdeling Leiden
gaf aan dat de raad bedoelde te zijn 'een concentratie van alle stroomingen,
een federatie van alle vereenigingen die zich tegen den oorlog stellen'.'8
O p landelijk niveau meldde de sociaal-democratische Bond voor Minder Marine Personeel zich aan."' De marinebond was de enige linkse aan
de SDAP gelieerde organisatie die zich aansloot, overigens niet voor de duur
van de gehele mobilisatie. In juni 1916 verliet de bond de organisatie alweer
vanwege haar onduidelijke standpunt inzake de Landstormwet. 20
De SDAP werd uit principe geen lid, maar liet individuele leden vrij in
het maken van een keuze.2' Ter linkerzijde van de SDAP was geen enkele
organisatie lid en slechts een enkel individu sloot zich aan als sympathisant.
In 1917 waren er bij de raad rond de 40.000 medestanders en verenigingen
aangesloten.22 De raad was in het licht van de internationale ontwapeningstraditie van de burgerij pacifistisch te noemen maar zeker niet radicaal zoals de socialisten en de anarchisten. Kenmerkend was dat zijn blad,
de Wekelijksche Mededelingen en later de Twee-Wekelijksche Mededelingen,
uitspraken van ministers tot lijfspreuken verhief. Deze waren afkomstig
van de minister-president P.W.A. Cort van der Linden en minister van
Buitenlandse Zaken J. Loudon:
Het is onze plicht, dat wij, die buiten den oodog staan, naar de volheid van ons
vermogen medewerken tot herstel van de niet te schatten schade, die de zieke menschheid lijdt (Cort van der Linden).

en
Zijn er dan in den lande, die niet dankbaar zouden zijn, indien door een1 ...actie.
welke ook, van Nederland, de strijd met een maand, een week, een dag zelfi werd
verkort? (Loudon).1'
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De NA-OR oriënteerde zich ook internationaal. O p 10 april 1915 werd
de 'Centrale Organisatie voor een Duurzame Vrede' opgericht, waarbij
mensen uit de hele wereld waren aangesloten. Zij bespraken wat er moest
gebeuren na de oorlog en stelden het zogenaamde 'minimum programma'
op, waar in ieder geval aan voldaan diende te worden. De ideeën achter dit
programma waren geënt op die van de Amerikaanse president Woodrow
Wilson.1*
Nederland was gebaat bij vrede; de reacties in de burgerlijke kranten op
de oorlogshandelingen toonden deze vurige wens. De strijdende partij die
het meest geneigd scheen een spoedig einde van de oorlog na te streven,
kon op sympathie rekenen. Vanwege de vredesbereidheid onder grote delen van de Duitse bevolking en hun vertegenwoordigers in de Rijksdag
toonden kranten als De Standaard, De Tijd en in mindere mate de NRC
en het Algemeen Handelsblad zich welwillend tegenover de Centralen. 25
Daartegenover stond een drietal bladen, namelijk De Telegraaf, deArnhemsche Courant en De Amsterdammer die uitgesproken pro-Entente waren.
Zij wantrouwden de genoemde vredesbereidheid en geloofden niet in een
spoedig einde van de strijd. Zij vreesden een Duitse expansiepolitiek en
zagen in een geallieerde overwinning de enige oplossing.26
Sommige schrijvers in socialistische bladen kozen, ondanks hun ideologie, toch min of meer partij. Troelstra verwachtte veel van de Duitse socialisten, terwijl figuren rond Franc van der Goes meer voor de geallieerden
kozen. In Het Volk kwamen beide meningen tot uiting. De Tribune gaf blijk
van anti-Duitse gevoelens, omdat bij de leiding van de SDP de overtuiging
leefde dat in de geallieerde staten de burgerlijke democratie beter gewaarborgd was. Toch kwamen soms ook andere geluiden naar voren.27
De meningen van de kranten hebben ongetwijfeld hun weerslag gehad
op de lezers. Toch zullen grote internationale gebeurtenissen ook directe
invloed hebben gehad. Vooral vanwege het schenden van de Belgische
neutraliteit, dat als een belediging van het algemeen rechtsbesef werd beschouwd, kregen de meeste Nederlanders meer anti-Duitse gevoelens. De
anti-Engelse sentimenten, die in Nederland leefden na de Boerenoorlog in
Zuid-Afrika, raakten op de achtergrond. 28 Een echte uitzondering was de
antirevolutionaire gereformeerde zuil van Abraham Kuyper. Deze was sterk
anti-rooms-katholiek en dus anti-Frans georiënteerd en had bovendien de
Engelsen verafschuwd vanwege hun rol in Zuid-Afrika. In protestantse
kringen was men daarom nogal pro-Duits. 29 Daarbij zij nog opgemerkt dat
Oostenrijk en Duitsland monarchieën kenden, die op veel protestanten,
maar ook op katholieken de nodige aantrekkingskracht uitoefenden.* Ook
onder de hoge militairen was Duitsland populair, vooral vanwege de militaire organisatie." De opperbevelhebber was één van hen.32
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Naarmate de oorlog vorderde, ging zich een toenemende anti-Ententestemming manifesteren. De onverbiddelijke oorlogshouding van de geallieerden (zij streefden de totale vernietiging van Duitsland na) en de schade
die zij toebrachten aan de Nederlandse economie (door het vasthouden
van de handelsvloot) waren hierop van invloed. Ook deden de Belgische
en Franse annexatie-eisen (onder andere wenste België Zuid-Limburg en
Zeeuws-Vlaanderen) de gevoelens voor de Entente geen goed." Sommige
tijdgenoten hebben beweerd dat de stemming in Nederland over het algemeen pro-Entente was, vanwege de Duitse agressie in 1914. Voor de latere
jaren van de oorlog ging dit zeker niet op, al ging de bewondering voor
Duitsland en zijn volk niet zo ver dat de oorlogshitsers op goedkeuring
konden rekenen.34

Sociale gevolgen en de houding van links
Nederland wist door de neutraliteit te voorkomen dat er veel slachtoffers
onder de bevolking waren te betreuren. Slechts de Nederlanders, werkzaam in koopvaardij en visserij, liepen groot gevaar. In totaal brachten de
oorlogvoerende landen IZI Nederlandse koopvaardij- en 96 vissersschepen
tot zinken; daarbij waren zo'n 1200 doden te betreuren." Verder vielen er
doden bij het demonteren van aangespoelde mijnen en bij het periodiek
wisselen van mijnversperringen/'
Sociaal en economisch gezien waren de effecten van de oorlog echter
dramatisch. Nederland was een handelsland en juist handelen met de oorlogvoerende partijen werd een probleem, zeker als het om zaken ging, die
voor oorlogsdoelen gebruikt zouden kunnen worden. Beide kampen verweten Nederland het andere kamp ter wille te zijn en dan volgden er weer
economische maatregelen. De gevolgen voor de levensstandaard hiervan
laten zich raden. Er zijn er, die in de zwarthandel enorme winsten hebben
gemaakt. Het aantal miljonairs verdubbelde bijna.' 7 Deze mensen kenden
welvaart, terwijl de grote massa in armoede leefde. Uiteraard kwamen de
handelingen van de zwarthandelaren en zwendelaars de arme bevolking
niet ten goede. In de oorlogvoerende landen steeg de vraag naar levensmiddelen en de prijs ervan dus ook. Het was zodoende aantrekkelijk om
voorraden daar af te zetten. Handelaren zetten landbouwproducten, vis,
vee, maar ook wel industrieproducten in het buitenland met grote winst af,
terwijl de bevolking kampte met tekorten.
De Nederlandse regering trad niet hard op tegen deze praktijken. Pas in
maart 1917 kwam er een wet, die op smokkelarij gevangenisstraf zette.' 8 Er
moesten veel cellen gebouwd worden om de gestraften vast te zetten. Ge-

INLEIDING

17

durende de hele oodog heerste er een aanzienlijke levensmiddelenschaarste
en deze werd naarmate de tijd verliep steeds nijpender voor de bevolking.
Nadat in het begin van de mobilisatietijd genomen maatregelen onvoldoende waren gebleken, was de regering in 1916 geneigd hier iets aan te
doen. Vanaf dat jaar werkte zij aan een landelijk levensmiddelenbeleid. De
regering stelde rantsoenering in en belangrijke voedingsmiddelen werden
gesubsidieerd.39
In de praktijk heeft dat de situatie, zeker na het losbarsten van de onbeperkte duikbotenoorlog op 1 februari 1917 maar weinig verbeterd. De
zwarte markt met de daarbij behorende corruptie en smokkelarij had zich
al te stevig gevestigd.40 De prijzen van vlees stegen bijvoorbeeld fors, met
als gevolg dat bij arbeidersgezinnen nu nog minder vlees op tafel kwam dan
in normale tijden.41
De bevolking in Nederland had met meer problemen te kampen. Veel
bedrijven zagen door de mobilisatie hun personeel verdwijnen en konden
nog maar moeilijk functioneren. De economische activiteiten werden
minder en de werkloosheid steeg. Vooral de jaren 1914 en 1915 waren slecht.
Daarna trok de arbeidsmarkt duidelijk aan, maar na 1916 volgde weer een
terugval.
/. Werkloosheid in Nederland
Jaar

Bevolking

Loonafhankelijke
beroepsbevolking

Werklozen

1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

6.212.697
6.339.727
6.449.348
6.583.226
6.725.053
6.778.669
6.831.231
6.926.314

1.830.000
1.886.000
1.940.000
1.998.000
2.060.000
2.096.000
2.135.000
2.164.000

60.390
186.714
151.320
65-934
86.520
102.704
106.750
82.232

Percentage van de
loonafhankelijke
beroepsbevolking
3.3%
9,9%
7,8%
3,3%
4.2%
4,9%
5,0%
3,8%

W.A. Bonger, Vermogen en inkomen in Nederland gedurende den oorlogstijd (1915-1920) en
S. van der Velden, Stakingen in Nederland, p. 336 en 337.

Aangetekend zij hierbij dat tussen de 200.000 en 300.000 mannen onder
de wapenen waren en niet tot de werklozen gerekend konden worden.
De werklozen waren uiteraard slecht af, vooral degenen die niet georganiseerd waren. Zij moesten het doen met een karige uitkering van het
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Koninklijk Nationaal Steuncomité en zijn lokale organisaties, dat vlak na
het begin van de oorlog door overheden en voornamelijk particulieren gesubsidieerd werd. Vakbondsleden ontvingen uit de vakbondskassen ruimer
steungeld. De werkloosheidsverzekering was in Nederland sedert augustus
1914 namelijk gekoppeld aan het vakbondslidmaatschap. 42
Ook anderszins drukte de mobilisatie zwaar. Naarmate de oorlog vorderde, waren steeds meer mannen gemobiliseerd. Uit de fabriek of uit het
veld geplukt ontvingen zij geen loon meer. Voor hun gezinnen werd het
levenspeil erg laag. De mensen, die wel hun werk konden behouden, leden
eveneens onder de crisis. Weliswaar steeg het loon- en inkomensniveau,
de reële lonen en inkomens gingen door de stijgende prijzen van het levensonderhoud achteruit. 43 Dat er uiteindelijk onrust onder de bevolking
ontstond was niet verwonderlijk, maar in de eerste oorlogsjaren bleef die
nog uit. Zoals gezegd spraken links en rechts in de Tweede Kamer zich uit
voor de 'godsvrede'. De vakbonden stonden hier ook achter. Het 'Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen' ( N W ) , de grootste organisatie van
arbeiders in Nederland en gelieerd aan de SDAP, verklaarde in augustus
1914 medewerking aan de regering te zullen verlenen om de economische
nood in het land te kunnen bestrijden.44 De vakcentrale zette hiermee het
stakingsmiddel voorlopig in de ijskast. Het aantal stakingen en gestaakte
dagen nam als gevolg hiervan sterk af. Na 1915 volgde weer een duidelijke
opleving van de arbeidersstrijd. Opmerkelijk is dat de hoeveelheid betrokken bedrijven nooit afnam en het aantal stakers alleen in 1915 een lichte
terugval vertoonde:
//. Staki ngen ir 1 Nederland IÇ14-IÇIÇ
Jaar

Stakingen

1914
1915
1916
1917
1918
1919

312
286
424

384
372
729

Betrokken bedrijven
855
960
1.224
1.616
1.626
2.511

Stakers

Gestaakte dagen

14.489
14.015
22.917

305-594
150.365
250.503

34-355
43-739

333.059
645-793

59.004

1.019.331

S. van de"Velden, Stakingen in Nederland, p. 332.

Het waren met name groeperingen ter linkerzijde van de SDAP, die de strijd
gaande wilden houden. Het doel was een sterke anti-oorlog- en revolutionaire beweging op te bouwen, maar daar slaagden zij niet in. Ten eerste
kwam dat omdat de SDAP, ondanks de godsvredepolitiek, de gelederen ge-

INLEIDING

19

sloten hield. Van het kader liep slechts een enkeling over naar de revolutionaire socialisten.45 Een tweede reden is dat revolutionair links sterk verdeeld
was. Wel heeft het een samenwerkingsverband opgezet. In eerste instantie
waren dat de SAV, de Samenwerkende Arbeiders Vereenigingen, later organiseerde men zich in het LRSC, het Landelijk Revolutionair-Socialistisch
Comité. 46 Hierin waren radicale sociaal-democraten, anarchisten, syndicalisten en christen-socialisten vertegenwoordigd. Maar de ideeën waren te
verschillend om een effectief front te kunnen formeren. Een laatste reden is
dat radicaal links met het idee van de revolutie de massa onvoldoende wist
aan te spreken en dus een relatief kleine beweging bleef vormen.
Vooral daarom was het voor revolutionair links moeilijk opboksen tegen
SDAP en NW. De grootste organisaties ter linker zijde waren de vakbondsorganisatie het Nationaal Arbeids Secretariaat (NAS) en de linkse afsplitsing
van de SDAP, de Sociaal-Democratische Partij (SDP). Het NAS noemde zich
de onafhankelijke vakbeweging. Daarmee zette het zich aftegen het N W ,
de moderne vakbeweging, die nauw gelieerd was aan de SDAP. Het NAS
wilde zich niet met een politieke partij verbinden. Gedurende de oorlog
schoof het NAS toch op richting SDP, vooral door toedoen van prominente
figuren van die partij in de vakbondsorganisatie.
Evenals het NAS steunde het N W voornamelijk op geschoolde arbeiders.
Maar voor het N W gold dit nog meer. Deze centrale organiseerde vooral de
vakarbeiders in traditionele zin: diamantbewerkers, sigarenmakers, bouwvakarbeiders, spoorwegpersoneel en typografen. Het zwaartepunt van het
NAS lag bij bouwvakarbeiders, gemeentewerklieden, zeelieden, havenarbeiders en landarbeiders. Beide vakbondsorganisaties hadden niet veel greep
op de weinig of niet geschoolde fabrieksarbeiders.4^ Tijdens de mobilisatie
was er sprake van groei. In 1914 organiseerden N W en NAS respectievelijk
ongeveer 4,5 en 0,5% van de loonafhankelijke beroepsbevolking. In 1918
waren de percentages 9 en 1,6.
///. Ledentallen linkse politieke partijen en vakbeweging

1-1-1914
1-1-1919

SDAP

SDP

25.651
37.628

52.5
I.799

NW
84.261
190.942

NAS
9.697
33.626

Voor N W en NAS zie: CBS, Statistisch Zakboek 1899-1924, p. 24. Voor de SDP: G. Voerman en
J. Wormer, 'De CPN in Cijfers, 1909-1991', in: M. Schrevel en G. Voerman (red.), De communistische erfenis, p. 164. Voor de SDAP: Ledenadministratie SDAP, IISG, Archief SDAP, 659,
660 en 662.
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Behalve met de binnenlandse problemen kampte Nederland nog met de
toestroom van vreemdelingen. Onmiddellijk nadat het Duitse ultimatum
aan België om door dat land vrije doortocht te verkrijgen op 3 augustus was
verstreken, vluchtten tussen de 60.000 en 80.000 in België wonende Oostenrijkers en Duitsers naar het noorden. 48 De Duitse bezetting van grote
delen van België deed de meesten van hen terugkeren, maar veroorzaakte
in september en oktober een gigantische stroom van Belgische vluchtelingen. Geschat wordt dat ruwweg 1.000.000 mensen de grens overkwamen. 49
Velen van hen zouden hier niet lang zijn. Terugkeer naar België of doorreis
naar Engeland waren de opties. Rond de 100.000 mensen zouden voor de
rest van de oorlog hier een onderkomen vinden; 30 à 40.000 van hen waren
afhankelijk van ondersteuning. 50
Naast burgers vluchtten militairen van beide oorlogsvoerende partijen
naar ons land. Vanwege de neutrale positie van Nederland moesten zij
worden geïnterneerd.

Politieke affaires
In Nederland speelden juist in deze mobilisatietijd enkele belangrijke politieke vraagstukken. Een daarvan was de wijziging van het kiesrecht. Zoals
in andere landen voerden ook in Nederland activisten jarenlang strijd voor
de invoering van het algemeen kiesrecht. Daar was het land aan het begin
van de Eerste Wereldoorlog nog ver van verwijderd. Vrouwen mochten
helemaal niet stemmen en mannen pas vanaf 25 jaar als ze aan bepaalde
voorwaarden voldeden. Zij mochten hun stem uitbrengen als ze in één van
de volgende vier categorieën waren ingedeeld: belastingkiezers, woningkiezers, loonkiezers of spaarkiezers.
In oktober 1915 kwam de liberale regering, voorstander van algemeen
kiesrecht, met ingrijpende voorstellen om de grondwet op dit punt te
wijzigen. De plannen gingen uit van algemeen (actief en passief) kiesrecht
voor mannen vanaf 25 jaar en passief kiesrecht voor vrouwen vanaf dezelfde
leeftijd. De mogelijkheid van actief kiesrecht voor de vrouw liet de regering
open. Verder koos zij voor invoering van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in plaats van het bestaande districtenstelsel en zou de stemplicht worden ingevoerd.5' De voorstellen zouden normaal gesproken weinig kans hebben gemaakt. De rechtse confessionele partijen als de Rooms
Katholieke Staatspartij, de Anti-Revolutionaire Partij en de Christelijke
Historische Unie waren tegen en zij hadden een meerderheid in de Eerste
Kamer. Bovendien zouden zij ervoor kunnen zorgen dat de benodigde 2/3
meerderheid in de Tweede Kamer voor de grondwetswijziging niet gehaald
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zou worden. Maar er bleek politiek wisselgeld te zijn. Net zoals rond het
algemeen kiesrecht bestond er ook rond het onderwijsbeleid in Nederland
al jarenlang een conflict, de zogenaamde schoolstrijd. De rechtse christelijke partijen wilden het bijzonder onderwijs financieel gelijkstellen aan
het openbare onderwijs, maar waren daar nog niet in geslaagd. Voor de
liberalen en de sociaal-democraten was de positie van de openbare school
te belangrijk. Nu echter het algemeen kiesrecht ook weer op de agenda
stond, bleken compromissen mogelijk.'2 Zodoende kwamen het nieuwe
kiesrechtstelsel en de financiële gelijkstelling, ook voor wat de gemeentelijke uitgaven betreft, tussen het openbaar en bijzonder lager onderwijs (de
zogeheten onderwijspacificatie) in 1917 beide door Eerste en Tweede Kamer. De regels inzake het kiesrecht gingen gelden voor de gemeenteraad-,
Provinciale Staten- en de Tweede-Kamerverkiezingen.
De veranderingen lieten de Eerste Kamer vrijwel ongemoeid. Links Nederland had altijd kritiek geleverd op het bestaan van dit instituut, vooral
omdat het passief kiesrecht alleen voor de hoogst aangeslagenen voor de
inkomstenbelasting en hoge ambtenaren of oud-ambtenaren bestond.' 3 In
de arbeidersbeweging waren er weinigen, die in die categorie vielen. Het
was alleen deze beperkende regel, die de regering en het parlement buiten
werking stelden. De Eerste Kamer bleef gekozen worden door de afgevaardigden van de Provinciale Staten. O p 3 juli 1918 koos de bevolking de
Tweede Kamer voor het eerst volgens de nieuwe regels.

Buitenparlementaire

strijdpunten

Revolutionair-socialistische partijen, de SDAP in haar vroegere jaren buiten
beschouwing gelaten, waren tot 1918 niet in het parlement vertegenwoordigd. Verdeeldheid, het voor kleine partijen zeer nadelige districtenstelsel
en het ontbreken van algemeen kiesrecht zorgden hiervoor.
In juli 1918, bij de eerste verkiezingen volgens het systeem van evenredige vertegenwoordiging, waarbij alle mannen boven de 25 jaar mochten
stemmen, haalden de drie deelnemende partijen vier van de in totaal 100
Tweede-Kamerzetels:54
-

Sociaal-Democratische Partij
Socialistische Partij (SP)"
Bond van Christen-Socialisten

(BVCS)"'

2 zetels
1 zetel
I zetel

Ter vergelijking: de SDAP verkreeg 22 zetels, een winst van 7.
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Uiteraard zagen de revolutionair-socialisten zitting nemen in het parlement niet als het belangrijkste doel. Het bestaande staatsmodel diende
te verdwijnen en plaats te maken voor een socialistische republiek. Een
revolutie zou het socialisme moeten bewerkstelligen en de opbouw van
een revolutionaire beweging was dan ook het voornaamste doel. Hoe zij
trachtten mensen te mobiliseren, laat zich goed zien in de verkiezingsprogramma's van 1918.
Ageren tegen de oorlog was een belangrijk strijdpunt. Zij kozen dit niet
alleen omdat zij de oorlog als een imperialistisch en kapitalistisch conflict
zagen. De linkse partijen wilden zich ook afzetten tegen de SDAP, die voor
de duur van de oorlog de klassenstrijd had opgegeven. Over militarisme en
landsverdediging stond in het SDAP-programma:
Handhaving voor de duur van den oorlog van het standpunt [...] dat het belang van
de Nederlandsche arbeidersklasse, samenvallende met dat van de geheele natie, de
handhaving van onzijdigheid en onafliankelijkheid des lands met alle beschikbare
middelen gebiedt. "

Henriette Roland Holst stelde dat de revolutionairen wel onmiddellijke
demobilisatie moesten eisen, om het verschil tussen hen en de reformisten
zo scherp mogelijk duidelijk te maken.58 Zij stapten daarmee over het argument heen dat de mobilisatie hier de neutraliteit diende en niet de oorlog
zoals in andere landen. De SDP eiste: 'Afschaffing van het militaire stelsel.
Volkswapening tegen het imperialisme. Opheffing van de militairiseering
van alle verkeer en bedrijf'.59
De BVCS zat min of meer op dezelfde lijn: 'Demobilisatie en ontwapening (afschaffen van leger en vloot voor Nederland en zijn koloniën)'. 60 Zo
ook de SP: 'Afschaffen van leger en vloot; invoering van een volkswapening
ter verdediging van de sociale gemeenschap'. 6 '
Het begrip volkswapening, dat we tegenkomen bij de SDP en SP verdient
enige uitleg. De al eerdergenoemde Tweede Internationale was voorstander
van dienstplicht en invoering van een volksleger. Een (korte) dienstplicht
zou iedere man in het leger brengen, waardoor een revolutionaire situatie
beter uitgebuit zou kunnen worden. Bovendien zou door het bestaan van
een dergelijk leger de mogelijkheid bestaan om een zekere controle over
het leger te krijgen. Het leger mocht niet afgescheiden zijn van de maatschappij. Vanuit een andere ideologie waren ook links-liberalen aanhanger
van het volkslegerideaal. Zij wensten de krijgsmacht te ontdoen van zijn
conservatieve karakter.
Niet iedereen in de arbeidersbeweging was voorstander van het volksleger. De Bond van Christen-Socialisten had om pacifistische redenen de
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persoonlijke dienstweigering hoog in het vaandel staan. De anarchisten,
die nooit deelnamen aan verkiezingen, kozen als strijdpunt de algemene
dienstweigering. 'Geen man en geen cent voor het leger' was hun motto. 62
SDP en SP hadden volkswapening wel in hun programma staan, maar deden
er in de praktijk weinig mee.
Een tweede actiepunt was de strijd voor het voedsel, niet onlogisch
gezien de steeds nijpender voedselsituatie als gevolg van de oorlog voor de
grote meerderheid van het Nederlandse volk. Toch was ook dit strijdpunt
politiek getint. De revolutionairen ageerden hiermee ook tegen instellingen zoals de door de overheid ingestelde centrale keukens, die voor
veel gezinnen, ook voor arbeiders, een uitkomst boden. 6 ' Terwijl de SDAP
deze instellingen mede organiseerde, luidde het programma van de SDP:
'Algemeen verbod van uitvoer van de noodige levensmiddelen en beschikbaarstelling hoogstens tot de prijzen van juli 1914. Distributie door de klassenorganisatie van het proletariaat'. 64 De BVCS stelde de regering in staat
van beschuldiging omdat ze niet zorgde voor een doelmatige levensmiddelenvoorziening. 65 De SP eiste 'inventarisatie en inbeslagneming van alle
directe levensbehoeften en gelijke distributie, regeling van in- en uitvoer
door den staat'.66
Henriette Roland Holst noemde daarnaast het stopzetten van huur- en
belastingverhogingen.67 In de verkiezingsprogramma's vertaalden de partijen
deze eisen in punten als opheffing van indirecte belastingen, invoering van
een sterk progressieve belasting op inkomens en inbeslagneming van overtollige woonruimte en distributie daarvan onder hen, die hieraan gebrek
lijden.68 Een ander belangrijk punt was volgens Roland Holst een uitkering
van het volle loon aan gezinnen van werklozen en gemobiliseerden. 69

Ontevredenheid en oproer
Door de politiek van de godsvrede waren SDAP en N W niet meer de strijdorganisaties van voor augustus 1914. Positieverbetering diende vooral binnen
het parlement en niet op straat gerealiseerd te worden. Als voorbeeld daarvoor moge dienen het aardappeloproer in Amsterdam in juli 1917. De oorlog woedde in dat jaar heviger dan ooit tevoren. De vs hadden Duitsland
de oorlog verklaard en op zee heerste de onbeperkte duikbootoorlog. Dit
alles vormde een rem op de import van graan en veevoer en verslechterde
de levensmiddelensituatie. Het aardappelgebruik nam toe en mede omdat
Duitsland en Engeland een grote hoeveelheid aardappels importeerden,
dreigden er tekorten. Wel waren er grote voorraden rijst, maar de bevolking accepteerde dit niet als vervanger van de aardappel.~ü Eind juni-begin
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juli ontstond er een noodsituatie en in meerdere plaatsen kwamen delen
van de bevolking in opstand. O p 25 en 27 juni plunderden huisvrouwen in
Rotterdam schepen met aardappels, die voor Engeland waren bestemd. O p
28 juni gebeurde in Amsterdam hetzelfde. In de hoofdstad escaleerde de
zaak op 2, 3 en 4 juli. Loodsen, schepen, wagons, groentemarkten en -winkels werden geplunderd. Politie en leger onderdrukten het oproer. Gevolg:
10 doden en 108 gewonden."'
De SDAP, die ook in het Amsterdamse gemeentebestuur was vertegenwoordigd, steunde dit optreden. De leider van de partij Troelstra zag het
nota bene als een ondersteuning van de arbeiders:
Was het eerst het begrijpelijke en desnoods aanvaardbare optreden van hongerige
huismoeders, die het vergeefs-verbeide voedsel weghaalden uit de aardappelschuit,
die toevallig binnen haar bereik lag, al spoedig ontaardde het in georganiseerde
plundertochten, bedreven door elementen, die onder alle omstandigheden tot dergelijke daden bereid zijn. Plundertochten, waarvan allerhande winkels het slachtoffer
werden en die weldra het grootste nadeel bezorgden aan de arbeiders zelf. Hiertegen
moest de politie, versterkt met militairen, met geweld optreden.'1

In Het Volk, de partij krant van de SDAP verscheen een artikel met als doel
partijleden af te houden van deelname aan het oproer.73 Acties op straat
vormden niet meer het geijkte middel om doelen te bereiken.
De revolutionair-socialisten ondersteunden de voedselacties wel. D J .
(David) Wijnkoop, leider van de SDP, sprak op 2 juli de voornamelijk
vrouwelijke betogers op de Dam toe."4 Hij spoorde de vrouwen aan om
hun mannen tot een staking te bewegen, hetgeen lukte. Tussen de tien- en
twintigduizend arbeiders legden het werk neer.
De verhouding tussen sociaal-democraten en revolutionairen, die al niet
goed was, verslechterde door de gebeurtenissen in Amsterdam verder. De
partijkrant van de SDP, De Tribune, noemde de SDAP en N W 'laffe zetbazen
der zwendel- en woekerbende [en] willoze werktuigen en voetvegen van de
groote machthebbers'."' Aan de andere kant stelde SDAP-wethouder F.M.
(Floor) Wibaut van Amsterdam in Het Volk de revolutionairen ervoor verantwoordelijk, dat er bloed had gevloeid.76
De houding van SDAP en N W droeg ertoe bij, dat het in de eerste oorlogsjaren op het punt van arbeidersstrijd rustig was in Nederland. Eerder
constateerden wij al dat het aantal stakingsdagen in de eerste oorlogsjaren
afnam. Revolutionair links was bovendien te verdeeld om een leidende
rol te spelen. Pas in 1917, toen de voedselsituatie nijpender werd en de
werkloosheid groeide, verhevigde de arbeidersstrijd. Stakingen, voedselrellen, maar ook demonstraties tegen de oorlog kwamen steeds vaker voor.
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Dit jaar telde voor het eerst weer meer dan 300.000 stakingsdagen. Het
hiervoor genoemde aardappeloproer vormde het grootste en bloedigste
incident. Er gebeurde echter meer. O p 5 februari 1917 was er in Amsterdam
een demonstratie van 20.000 mensen, die een betere voedselvoorziening
eisten. De politie voerde charges uit en er vielen enkele gewonden, onder
wie twee zwaar.77 De i-meiviering van het RSC kende de leuze: 'Op voor de
algemene staking der massa en de internationale solidariteit der revolutionairen om te komen tot den wereldvrede'.78
In een groot aantal plaatsen kwam het tot druk bezochte meetings en
demonstraties. Vlak voor het aardappeloproer staakten in Rotterdam de
bootwerkers. Toenemende werkloosheid en de enorme woekerwinsten van
de scheepvaartbazen vormden de belangrijkste motieven voor de actie. Na
een week staken bereikten de arbeiders hun doel. Er kwam een havenreserve
van 4.500 man, met een garantieloon van ƒ 18, — per persoon per week.79
De laatste maanden van 1917 gaven een nieuwe impuls aan het revolutionaire deel van de arbeidersbeweging. Naast de steeds maar slechter wordende levensmiddelensituatie, was het vooral de Russische revolutie, die
hieraan ten grondslag lag. In eerste instantie waren velen nog sceptisch over
het gebeuren geweest, vooral na de vrede van Brest-Litowsk in maart 1918.
Zij zagen deze vrede als een knieval voor het gehate Duitse militarisme.
Maar nadat meer bekend werd over de nieuwe maatschappelijke en economische instellingen, de in de grondwet verankerde rechten van boeren en
arbeiders en de socialisatie van de productiemiddelen, groeide bij in ieder
geval revolutionair-links de sympathie voor de republiek gestaag.
De vernietiging van het tsarisme bemoedigde de links georiënteerde
arbeiders en arbeidsters in hun strijd. In april 1918 kwam het zo tot grote
hongeronlusten, nadat de regering vlak voor Pasen het broodrantsoen
verminderde. Plunderingen kwamen voor in Den Haag, Rotterdam, Haarlem, Leiden, Enschede, Helmond en Velsen.So Ook SDAP en N W namen nu
deel aan de acties. Maar plundertochten keurden de sociaal-democraten
af. Demonstraties en openbare vergaderingen achtten zij wel legitiem. Het
Volk meldde dit soort activiteiten uit Enkhuizen en Zaltbommel. 8 '
Zomer en herfst waren periodes van revolutionaire agitatie. Allereerst
waren er de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 3 juli, die voor het
eerst revolutionaire partijen in de Kamer brachten. Daarnaast waren er stakingen aan de Hembrug en in de Rotterdamse havens. In het leger begon
het te rommelen. Naar Russisch voorbeeld ontstonden soldatenraden. De
ledentallen van alle vakbonden groeiden. Uiteraard was niet alleen revolutionair elan hiervan de oorzaak. De koppeling van de werkloosheidsverzekering aan het vakbondslidmaatschap was waarschijnlijk een belangrijker
factor. Ook de ledentallen van de katholieke en christelijke vakcentrales,
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het Rooms Katholiek Vakbureau en het Christelijk Nationaal Vakverbond verdubbelden. 82 Verder was het de als maar groeiende nood, die de
arbeiders de straat op dreef. De werkende klasse eiste voedsel en bracht de
plaatselijke gemeentebesturen soms in het nauw.8' Ook voor de vakbondsbestuurders van RKV en CNV, die de strijd tegen het kapitaal altijd meden,
was de situatie in het najaar onhoudbaar geworden.84 O m hun achterban
niet te verliezen, dienden ook zij eisen te stellen.
De situatie voor de bevolking verslechterde nog door de Spaanse griep,
die vanaf juli in de hele wereld en dus ook in Nederland heerste. Deze toen
nog niet goed begrepen ziekte kostte in Nederland ruwweg 25.000 mensen
het leven. In november bereikte de ziekte een hoogtepunt. 8 " Daarnaast
waren er opnieuw ingrijpende gebeurtenissen in Europa. Duitsland stortte
militair, economisch en politiek ineen. Een nieuwe revolutie was in zicht.

De rode week: een overzicht van de gebeurtenissen
Terwijl in Nederland de levensstandaard naar een nieuw dieptepunt daalde
en het hongeroproer in het land rondwaarde, raakten de gebeurtenissen in
het buitenland in een stroomversnelling. De Centralen waren op weg naar
een onafwendbare nederlaag. Eind oktober deden allerlei geruchten de
ronde over de totale ineenstorting van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije.
Kapitein C A . van Woelderen, werkzaam bij de Nederlandse Inlichtingendienst GS ui, schreef op 26 oktober in zijn dagboek:
Hardnekkigegeruchten loopen, dat de Duitsche keizer zal abdiceeren ten gunste van zijn
oudsten kleinzoon. Gijsberti Hodenpijl was op de Oostenr. Legatie, sprak daar Scbmid,
die uiterst down was, omdat geheel Oostenrijk-Hongarije uiteen dreigt te vallen."'

Zoals gedurende de gehele oorlog berichtten de Nederlandse kranten ook
nu dagelijks over de oorlogshandelingen. O p de bevolking moet de ineenstorting van de Centralen enorme indruk hebben gemaakt. Het eens zo
machtige Duitse leger, dat jarenlang aan het langste eind leek te trekken,
werd nu volkomen teruggedrongen. Eind oktober stonden de Duitse troepen vlak bij de Nederlands-Belgische grens.
Ook de Nederlandse legerleiding was bezorgd over de internationale situatie en besloot de verloven van de soldaten in te trekken. De Nederlandse
dienstplichtigen kwamen in verzet. Dit gebeurde om te beginnen in De
Harskamp op 25 en 26 oktober, waar barakken en kantine als gevolg van
ongeregeldheden in vlammen opgingen. Andere legerplaatsen volgden. De
Tweede Kamer debatteerde in de eerste novemberweek met de regering over
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het gebeuren. Het kabinet, dat het toch al niet zo op de opperbevelhebber
had voorzien, wilde dat hij zijn maatregel over de verloven zou intrekken.
Toen deze dat weigerde, greep de regering, met name op aandringen van
de SDAP-fractie, dat aan om zich te ontdoen van de voor haar om andere
redenen sterk omstreden opperbevelhebber.
Er ontstond grote angst voor onrust en een eventuele omwenteling. De
Russische revolutie, die mede door de oprichting van arbeiders- en soldatenraden een jaar eerder was geslaagd, lag nog vers in het geheugen. Begin
november leek ook een revolutie in Oostenrijk-Hongarije en Duitsland
aanstaande. Regeringen vielen en keizers traden af, matrozen, soldaten en
arbeiders trachtten de macht te grijpen.
Troelstra meende, dat met name de matrozen- en soldatenraden het bloed
van velen sneller deden stromen. 8 " Tot deze groep mensen die een ander
soort samenleving nastreefden, behoorden in ieder geval enkele topfiguren
uit de SDAP, die onder leiding van Troelstra de 'revolutie' zouden uitroepen.
Maar ook zakenlieden en bestuurders in Rotterdam dachten dat een nieuwe
tijd zou aanbreken. Burgemeester A.R. Zimmerman van Rotterdam zocht
op 9 november contact met de 'revolutionairen' met als doel de overgang
naar een socialistische maatschappij zo ordelijk mogelijk te laten verlopen.
Scheepvaartmagnaat P. Nijgh beloofde dat de arbeidsvoorwaarden na de revolutie verbeterd zouden worden. In politiek Den Haag tenslotte waren het
de leiders van de liberale en vrijzinnig-democratische partijen, die tot hun
spijt dachten dat alles verloren en de revolutie niet te keren was.88
O p zondag 10 november, de dag dat de Duitse ex-keizer Wilhelm 11 naar
Nederland uitweek, stelden SDAP en N W een manifest op met vergaande
eisen aan de regering zoals algemeen vrouwenkiesrecht, algehele demobilisatie en een achturige werkdag. Het eisenpakket was opgesteld na een
week van interne discussies binnen SDAP en N W . Van een echte oproep tot
revolutie was nog geen sprake. Daarvoor was de tegenstand in eigen kring
te groot. Veel SDAP-ers en NW-ers meenden dat de tijd nog niet rijp was.
Troelstra had verder willen gaan maar mocht niet. O p 11 november deed hij
het echter wel. Tijdens een toespraak in Rotterdam sprak hij - vooruitlopend op het buitengewone congres van SDAP en N W op 16 en 17 november
- de volgende woorden:
Grijpt de macht, die u in de schoot geworpen wordt en doet wat gij moet en kunt
doen [...]. Wij maken een revolutie omdat het kan en moet. Wij zullen dus zondag de
gewichtige vraag hebben te bespreken of wij zullen overgaan tot een opperste raad van
arbeiders en soldaten voor het hele land en van plaatselijke raden. Hebben wij daartoe besloten, dan is die raad vanaf dat ogenblik het opperste gezag van het land.*''
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Dinsdag 12 november eiste hij in de Tweede Kamer dat de macht zou worden
overgedragen. De situatie was opmerkelijk te noemen. De regering kreeg een
vijftal dagen om de macht over te dragen, maar dus ook, indien zij dit niet zou
willen, om tegenmaatregelen te nemen. Ook SDAP-ers zagen dit zo. De inlichtingendienst luisterde in Den Haag een telefoongesprek af tussen twee Haagse partijleden. Journalist Luikinga sprak in dat gesprek de volgende woorden:
'Het is wel een gekke verhouding; wie heeft gehoord van eene revolutie, die
zoo lang van te voren aangekondigd werd [...]'.9° De schrik zat er echter goed
in en zorgde ervoor dat een reactie op gang kwam. De eerste dagen hadden
velen lijdzaam toegekeken en dat had de inlichtingendienst GS ra verontrust
en tot een ander beleid aangezet. Kapitein van Woelderen schreef daarover:
Ik maakte vanmiddag in de beambtenloge de zitting van de Tweede Kamer mede,
het historische moment, waar Troelstra de revolutie preekte onder mededeeling, dat
het groote partijcongres te R'dam zaterdag zal besluiten, hoe de medegedeelde plannen praktisch zullen worden uitgevoerd. Wij hebben vandaag op es lil aan tal van
goede vrienden in het leger geschreven om juiste inlichtingen omtrent stemming
en betrouwbaarheid in het leger. GS III verandert nu van inlichtingendienst voor
buitenland thans voor binnenland. Ik acht den toestand hoogst gevaarlijk door de
werkeloosheid en apathie van alle andere partijen.'1'

Van Woelderen schreef dit op 12 november en dat was precies de dag,
dat de 'contra-revolutie' goed op gang kwam. Namens de regering deelde
minister-president Ruys de Beerenbrouck mee, dat besloten was tot demobilisatie met een financiële tegemoetkoming en dat de voedselsituatie
verbeterd zou worden. De regering stuurde betrouwbare troepen naar de
grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Tot slot riep zij de Bijzonder Vrijwillige Landstorm op ter versterking van het gezag.91 Dat was
voor de regering hard nodig. Met de bescherming van de regeringsgebouwen in Den Haag was het bijvoorbeeld slecht gesteld, volgens één van de
initiatiefnemers van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm Mr. Dr. H.H.A.
van Gybland Oosterhoff:
In de residentie zijn èn de regeringsgebouwen'enhet paleis zeer gemakkelijk (door
hun ligging) te beveiligen. Wanneer zij niet voldoende beveiligd zijn, is echter niets
gemakkelijker dan een verrassing. Het paleis in het Noordeinde staat om zoo te
zeggen voor iedereen open, en de Koningin is niet de persoon om in deze omstandigheden Den Haag te verlaten. Een optocht van het gepeupel onder leiding van
Wijnkoop zou noodlottige gevolgen kunnen hebben.
Men meent te weten, dat behalve de gewone politie-veiligheidsmaatregelen geen
verdere voorzieningen van eenige beteekenis zijn getroffen.
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Deze politie-maatregelen, meent men, — die volkomen afdoende zijn voor eventueele hongeropstootjes — zullen geheel onvoldoende blijken, wanneer eventueele
relletjes een antimonarchaal karakter mochten aannemen. De politie is toch grootendeels ook socialist. Op militairen steun valt niet te rekenen, omdat in elk geval
bij elke betoging vele soldaten (verlofgangers) aanwezig zullen zijn, en militairen
reeds in gewone omstandigheden niet tot optreden tegen andere militairen te krijgen
zijn.'"

Van Gybland Oosterhoffwas er getuige van toen op 12 november de eerste
gemobiliseerde soldaten bij de koninklijke stallen in Den Haag aankwamen. Hij zag dat de stemming slecht was:
Het aantreden verwekte des morgens grooten oploop voor de Koninklijke Stallen.
Onder het volk: 'nu, de soldaten zullen zelfde ladders wel tegen de ramen opzetten'.
Stemming hoogst vijandig. Bij het uitrijden van de Koningin ook gejuich van kleine
groep:''1

Binnen het leger richtten inlichtingendienst en christelijke militaire organisaties de 'Bond van Regeeringsgetrouwen' op en werkten daarmee aan
de contrarevolutie. Pamfletten riepen soldaten op hier lid van te worden.
O p woensdag 13 november voerde de regering de militaire plannen voor
een deel uit. Strategische punten in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam
kwamen onder militaire bewaking. Gemeentes kregen de oproep burgerwachten te formeren. In een proclamatie riep de regering de bevolking
op niet het voorbeeld van Rusland te volgen. Hetzelfde regeringsschrijven
deed verder allerlei beloftes.95
De houding van de SDAP was op die dag niet bepaald revolutionair te
noemen. Troelstra kwam in eigen kring onder zware druk te staan. Vele
SDAP-prominenten distantieerden zich van hem, vooral omdat hij zich
tegen de partijafspraken in revolutionair had opgesteld.96 Toch was de
revolutiedeining nog niet geheel weg. O p SDAP-federatie- en afdelingsvergaderingen 's middags en 's avonds spraken de aanwezigen krasse taal. Met
name in Amsterdam, Den Haag, Enschede en Zaandam waren er massale bijeenkomsten. 9- Velen verwachtten de omwenteling. De toezegging
van het Revolutionair Socialistisch Comité om medewerking te verlenen
(zonder overigens tot samenwerking te komen), verhoogde de strijdlust.
Het Rsc hield eveneens in Amsterdam bijeenkomsten in de Handwerkers
Vriendenkring, die zeer druk bezocht waren, onder anderen door 400 soldaten.91* Na afloop was er een grote demonstratie met aan de kop Henriette
Roland Holst en David Wijnkoop. Het eindpunt van de demonstratie had
moeten zijn de Oranje-Nassaukazerne, waar een lid van de Amsterdamse
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soldatenraad zou worden vastgehouden. In de Sarphatistraat ging het echter mis. Bij de aldaar gelegen cavaleriekazerne riepen de demonstranten de
huzaren op zich aan te sluiten, daarop werd vanuit de kazerne geschoten.
Gevolg: drie doden en achttien gewonden. Slechts het voorste gedeelte van
de demonstratie bereikte de Oranje-Nassaukazeme." In de dagen na de
demonstratie overleden nog eens twee personen aan hun verwondingen.
Naast de gebeurtenissen in Amsterdam is de situatie op de vloot in Den
Helder van belang. De marineautoriteiten daar meenden dat de matrozen
in een zeer opstandige stemming verkeerden en de revolutie in Nederland
zouden willen steunen. De schout-bij-nacht Albarda besloot de volgende
dag de vloot te ontwapenen. 100
De revolutionair-socialisten zegden de SDAP dan wel hun medewerking
toe, de vraag is of zij er ook werkelijk nog in geloofden. Naar alle waarschijnlijkheid moet het antwoord hierop 'neen' luiden. O p die woensdag
kwamen vele vertegenwoordigers van de onafhankelijke vakbeweging op
een door het NAS uitgeschreven vergadering bijeen. Ter sprake kwam het
eisenpakket, de aan te wenden middelen om de eisen ingewilligd te krijgen
en de samenwerking met de SDAP en N W met als doel een strijd tussen
onafhankelijke en moderne vakbeweging te voorkomen. 101
Vele onafhankelijken zeiden op deze vergadering, dat deze veel te laat
werd gehouden daar SDAP en N W reeds het initiatief hadden genomen met
een gematigd programma, dat niet revolutionair-socialistisch was te noemen. O p die basis konden zij niet samenwerken. Een vertegenwoordiger
zei het kernachtig. Hij wilde samenwerking 'uitsluitend op de grondslag
van ons program, anders kweeken wij hier Kerenski's', doelend op de Russische leider, die na de februarirevolutie de macht in handen kreeg en een
halfslachtige politiek voerde.10'
Donderdag was na de tumultueus verlopen demonstratie een rustige
dag. Het RSC riep op tot een nieuwe demonstratie, deze trok echter maar
ioo mensen.101 Kennelijk had het incident bij de cavaleriekazerne de mensen afgeschrokken. Die avond vonden nog wel besprekingen plaats tussen
vertegenwoordigers van het RSC aan de ene kant en SDAP en N W aan de
andere kant. Het doel was om op één lijn te komen. Maar de SDAP bleek de
uitgangspunten van het RSC, het grijpen van de staatsmacht, niet te waarderen. De SDAP bleek geen revolutie te willen, maar slechts inwilliging van
haar programma. 104
O p deze donderdag versterkten de reactionaire groeperingen zich.
De Vrijwillige Landstorm groeide gestaag. De vrijwilligers waren vooral
afkomstig uit rooms-katholieke en protestants christelijke kringen.10' De
Tweede Kamer nam de SDAP-fractie zwaar onder vuur en de partij leed in
het debat een nederlaag. Troelstra werd terrorisme, intimidatie en derge-
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lijke verweten. Een goed weerwoord was er niet.'° 6 Troelstra schreef zelf
daarover in zijn Gedenkschriften: '[...] achteraf bezien moet ik toegeven, dat
ik [...] losliet het revolutionaire element in mijn rede van Dinsdag [...]'.'°7
Het congres van SDAP en N W in Rotterdam op 16 en 17 november leverde geen verdere oproep tot revolutie op. Wat een NW-vertegenwoordiger
zei, mag illustrerend zijn voor de antirevolutiestemming:
Natuurlijk, Europa is in revolutie en misschien zal die, zoals een onzer heeft gezegd,
niet in Zevenaar standhouden. Maar dan zullen wij trachten haar buiten ons land
te houden en anders in banen van orde te leiden. In elk geval zullen wij toonen te
weten, dat revolutie niet gemaakt wordt. En zeker niet in het openbaar.loS

Niet iedereen in Nederland was daarvan echter overtuigd. De politie van
Rotterdam kreeg op 17 november een aantal telefoontjes van onder anderen de commissarissen van politie van Groningen en Zaandam, de burgemeester van Zwolle en de districtcommandant van de marechaussee over
de afloop van het congres.'09 Zij konden gerustgesteld worden.
Het NAS was men van mening, dat de revolutiepoging was uitgelopen op
een echec. De voorzitter van het NAS, Bernard Lansink jr., zei onder andere
'dat de actie afgeloopen is en de eventueele revolutie mislukt is [...]'. Verder
meende hij
te hebben opgemerkt dat het NW en SDAPgeen ambitie meer hebben een massale actie
op touw te zetten. Zij zullen pogen langs parlementaire weg datgene te bereiken wat
ze eischen [...]. Wij als onafh. vakbeweging en de overige rev. kameraden zullen niet
in staat zijn om ons program zelfstandig ten uitvoer te leggen."0

Ook de SDP was die mening toegedaan. Het op 16 en 17 november in Leiden
gehouden congres deed geen verdere oproep tot revolutie. O p dit congres
veranderde de partij wel van naam. Zij noemde zich voortaan communistische partij. Maandag 18 november vond op het Malieveld in Den Haag een
grote manifestatie plaats, waar militairen de koningin in een rijtuig (met
dienstbevel, dus niet spontaan) voorttrokken. Het was het begin van een
oranjefurie en het einde de 'Roode Week'. De situatie in Nederlands-Indië
was vanzelfsprekend geheel anders. Vanwege de grote afstand kwamen berichten laat door en was er geen sprake van een synchrone ontwikkeling.
De informatie over de revolutiepoging in Nederland leidde mede tot acties
van revolutionaire socialisten en militairen in de kolonie. De autoriteiten
onderdrukten deze succesvol.
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Het beeld van de novembergebeurtenissen in de
wetenschappelijke literatuur
Zoals we weten, is de situatie in de krijgsmacht aan het eind van de oorlog
uit de hand gelopen. In november 1918 was naast de internationale situatie
juist de toestand in het leger en op de vloot voor Troelstra aanleiding om
te denken dat ook in Nederland de geschiedenis net als in Duitsland een
revolutionaire wending zou krijgen. Een aantal historici heeft hierover al
zijn licht laten schijnen.
Het eerste werk, dat hier besproken moet worden, is November ipi8,
journaal van een revolutie die niet doorging uit 1968, geschreven door Dr.
H.J. Scheffer. De auteur beschrijft zeer gedetailleerd de gebeurtenissen
tijdens de rode novemberweek, waarbij voor elke dag een apart hoofdstuk
is gereserveerd. Scheffers werk is het standaardwerk over dit onderwerp
geworden. Zich voornamelijk baserend op diens Gedenkschriften, wordt
Troelstra een echte revolutionair genoemd. Weliswaar was hij gematigder
dan anarchisten als Domela Nieuwenhuis en revolutionair-socialisten als
Wijnkoop, binnen de SDAP stond hij echter duidelijk links opgesteld,
vooral gezien zijn geringschatting voor het parlementaire werk.1" Naast
revolutionair wordt hij ook emotioneel en labiel genoemd. Troelstra miste
als gevolg van overspannenheid een rem tijdens zijn redevoeringen op 11
november in Rotterdam en op 12 november in de Tweede Kamer. Zijn
zenuwgestel was geschokt door de ellende van de oorlog en het falen van
de internationale socialistische beweging."2 De revolutionaire woelingen in
Duitsland, die volgens Troelstra niet tot dat land beperkt konden blijven,
deden de rest, aldus Scheffer.11' Troelstra achtte een revolutie onvermijdelijk, te meer ook daar hij ervan uitging, dat er van een contrarevolutie niet
veel terecht zou komen." 4 Volgens Scheffer was deze inschatting onjuist.
O p basis van deze gegevens concludeerde Scheffer het volgende:
Van enige voorbereiding van de novemberrevolutie is geen sprake geweest, desondanks was het Troelstra volmaakte ernst toen hij in zijn redevoeringen de revolutie
predikte. De verklaring voor deze tegenstrijdigheid is, dat Troelstra emotioneel en
impulsief op het gebeuren in Europa reageerde en geloofde dat de machtsoverneming
zonder noemenswaardig bloedvergieten zou kunnen plaatsvinden. Het is buiten kijf
dat hij uit was op een onbloedige revolutie, maar dat hij meende dat dit in Nederland mogelijk zou zijn, geef blijk van een haast onbegrijpelijke naïviteit."''

Gedurende een lange tijd was het 'de vergissing van Troelstra', die het beeld
van november 1918 bepaalde. In 1992 kwam daar verandering in. Bas van
Dongen promoveerde in dit jaar op het proefschrift Revolutie of Integratie,
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de Sociaal Democratische Arbeiderspartij in Nederland (SDAP) in de Eerste Wereldoorlog. D e oorzaken van het niet d o o r g a a n van de revolutie zoekt Van
D o n g e n niet in vergissingen en gemaakte fouten van de leiding, m a a r in de
ontwikkeling van de SDAP en N W . Zijn hypothese is:
Voor een partij die politieke machtsvorming en emancipatie van de arbeid binnen
de bestaande constellatie als middelen ziet tot een revolutionaire transformatie van
het vigerende bestel, zal het succesvol toepassen van die middelen noodzakelijkerwijs
leiden tot het ontstaan van 'vested interests, die deze partij in de bestaande samenleving zullen integreren. Hoe meer resultaten machtsvorming en emancipatie binnen
de bestaande constellatie zullen hebben, hoe sterker 'vested interests' en integratieve
tendensen zich in deze partij zullen laten gelden.'"'
Van D o n g e n schetst een SDAP, die zich vanaf d e verkiezingen in 1901 steeds
meer ging integreren in h e t parlementaire systeem. SDAP-Tweede-Kamerleden gingen wetsvoorstellen o n d e r s t e u n e n , die in strijd waren m e t het
beginselprogramma. O p vakbondsniveau kreeg directe materiële belangenbehartiging de meeste aandacht. Voor revolutionaire acties schrokken SDAP
en N W steeds meer terug.
Electoraal ging het de partij o p nationaal, provinciaal en gemeentelijk
niveau voor de w i n d en vanaf 1912 aanvaardde de SDAP in een aantal plaatsen het w e t h o u d e r s c h a p ; de b e n o e m i n g in 1914 van Floor W i b a u t tot weth o u d e r van A m s t e r d a m was het meest opvallend." - N a het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog zetten SDAP en N W de klassenstrijd tijdelijk stop in
de vorm van een 'godsvrede'. H e t nationale belang h a d voor de d u u r van
de oorlog de prioriteit. Weliswaar o n t s t o n d e n hiertegen oppositiegroeperingen, maar deze kregen uiteindelijk geen voet aan de grond. D e meeste
revolutionairen waren overigens in 1909 reeds uit de partij verdwenen, toen
de SDP zich van de SDAP afsplitste.
In de m a a n d n o v e m b e r 1918 waren er volgens Van D o n g e n b i n n e n SDAP
en N W drie h o o f d s t r o m i n g e n te constateren:
1. een stroming onder leiding van Troelstra, die wilde dat de 'moderne arbeidersbeweging direct leiding ging geven aan de bestaande ontevredenheid opdat die
ontevredenheid een politiek en revolutionair karakter zou krijgen waardoor men
tenslotte de politieke macht in handen zou kunnen krijgen. [...]
2. een stroming onder leiding van Vliegen die zich om principiële en/of pragmatische redenen tegen een revolutie verzette en de ontevredenheid uitsluitend wilde
gebruiken voor het stellen van radicale hervormingseisen .[...]
J. een stroming onder leiding van Oudegeest die, zolang er alleen maar ontevredenheid bestond, niet verder wilde gaan dan radicale hervormingseisen maar die,

34

NIET VOOR GOD EN NIET VOOR HET VADERLAND

zodra de ontevredenheid

spontaan van onderop zou uitgroeien tot een revolutio-

naire beweging, zich aan het hoofd van die beweging wilde plaatsen. [...]"%

De stroming van Troelstra kende geen meerderheid en daarom leidde de
revolutiepoging van Troelstra tot niets. Het waren volgens de schrijver
daarom niet zozeer de verhoudingen in de samenleving als geheel die zijn
streven naar een andere samenleving dwarsboomden, maar de tegenstellingen in de partij. De meerderheid van de sociaal-democraten stond niet
meer voor zijn originele principes.
In 1996 verscheen het proefschrift van Ivo Kuypers, getiteld Een stille
revolutie, De Nederlandse arbeidersbeweging en de overheid 1914-1920. Centraal in dit onderzoek staan de effecten van de Eerste Wereldoorlog op de
ontwikkeling van de Nederlandse arbeidersbeweging. Ten eerste wordt de
verhouding tussen deze beweging en de overheid bestudeerd. Ten tweede
wordt getracht een antwoord te geven op de vraag of er in november 1918
in Nederland sprake was van een revolutionaire situatie." 9
Na bestudering van een variëteit aan bronnen komt Kuypers tot de conclusie dat er gesproken moet worden van 'een stille revolutie'. De staat ging
tijdens de oorlogsjaren als gevolg van deze crisis een grotere rol in het economische en sociale leven spelen en deed een beroep op de vakbonden om
te participeren. De organisaties werden daarbij erkend als vertegenwoordigers van de arbeidersbeweging en geïntegreerd in het maatschappelijke
leven. De samenwerking op het gebied van de werkloosheidsverzekering
vormde hiervoor het grootste bewijs. Nu de vakbonden behulpzaam waren
bij het van rijkswege verstrekken van uitkeringen, matigden zij hun houding tegenover de regering. Toen de onrust als gevolg van radicalisering in
Nederland toenam, kozen de bonden, met uitzondering van het NAS, niet
voor een harde koers.110 Kuypers concludeert dat er een spanning was tussen radicalisering en integratie en dat deze een hoogtepunt bereikte in november 1918. Toen een revolutie dreigde, diende de arbeidersbeweging met
een antwoord te komen. De sociaal-democratie bleek dit niet voorhanden
te hebben. Daardoor kwamen partij en vakbeweging niet verder dan het
dreigen met revolutie, hetgeen Kuypers 'het belangrijkste wapenfeit van
november 1918' noemt. 1 " De gevolgen van de gebeurtenissen acht hij echter
groot. De socialistische beweging kwam meer geïsoleerd te staan. Liberalen
en confessionelen stonden erna niet meer vijandig tegenover elkaar. De
SDAP bevestigde in november 1918 haar reputatie een partij tegen de parlementaire democratie te zijn. Zij schrok echter van de gevolgen en schrapte
de revolutie voorgoed uit haar programma.
De arbeiders in Nederland verwachtten na november 1918 grote veranderingen. O m deze versneld doorgevoerd te krijgen was er in 1919 een grote
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stakingsgolf, waarna onderwerpen als het algemeen vrouwenkiesrecht, de
achturige werkdag, de ouderdomsverzekering en andere geregeld werden.122
Nog belangrijker was dat bij de meeste richtingen het besef doordrong, dat
zij tot elkaar veroordeeld waren en dat samenwerking voordeel opleverde.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog gebeurde dit onder druk van de omstandigheden voor het eerst. Kuypers meent dat hierdoor de eerste fundamenten voor overleg over economie en verzorgingsstaat werden gelegd, hetgeen
een stille revolutie genoemd kan worden. 12 '
In de jaren '70 van de vorige eeuw voltooiden Hans Huyboom en Jan
Erik Burger hun doctoraalscripties met de titel Revolutionaire Socialisten
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Laatstgenoemde schrijver integreerde beide
scripties en bracht in 1983 het boek Linkse frontvorming.
Samenwerking
van revolutionaire socialisten 1914-1918 uit. Zoals de titel reeds aangeeft,
beschrijft Burger de poging van de organisaties ter linkerzijde van de SDAP
om, gebruikmakend van de oorlogsomstandigheden, te komen tot een betere samenwerking. Ook de gebeurtenissen van november 1918 hebben hun
plaats in dit boek, zij het niet zo prominent als in de vorige werken.
Burger trekt uit het onderzoek een viertal conclusies. De eerste is dat
revolutionair links er niet in slaagde de godsvredepolitiek van de SDAP
te doorbreken en een brede en duurzame revolutionaire beweging op te
bouwen. O p enkele uitzonderingen na bleven de demonstraties en manifestaties van eerst SAV en later RSC achter bij de verwachtingen. Een oorzaak
hiervan was dat de SDAP de gelederen gesloten kon houden, waardoor
slechts weinigen de partij verlieten.'M
Dat laatste was overigens niet zo vanzelfsprekend, zoals Burgers tweede
conclusie laat zien. SDAP en N W lieten zich ten tijde van de oorlog in hun
opstelling vaak leiden door de angst om de leiding van de arbeidersklasse
te verliezen. De tegenstellingen binnen de socialistische beweging waren
verscherpt. De 'modernen' waren bevreesd voor groeiende invloed van
revolutionair links. Deze angst leidde tot weerstand tegen pogingen tot
daadwerkelijk verzet, maar ook kon de regering niet meer tot elke prijs
gesteund worden. Burger meent dat de kloof tussen revolutionairen en sociaal-democraten in de loop van de oorlog 'eerder kleiner dan groter' werd,
al leek deze op sommige ogenblikken absoluut onoverbrugbaar. 1 ''
Een derde conclusie is dat SDP en NAS de belangrijkste factoren waren in
het revolutionaire samenwerkingsverband, dat door een dreigend oorlogsgevaar tot stand kwam. De Federatie van Revolutionaire Socialisten (FRS)
en later de Socialistische Partij (SP) stonden op de tweede rang, terwijl de
Bond van Christen-Socialisten (BVCS), de Internationale Anti-Militaristische Vereniging (IAMV) en de Sociaal Anarchistische Actie (SAA) slechts
zijdelings betrokken waren. Tribunisten en syndicalisten kenden vele me-
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ningsverschillen. Het NAS had bijvoorbeeld vanaf 1917 een eigen actie met
eisen, die afweken van die van het RSC. Daarnaast kenden de revolutionairen in dit comité nog vele andere meningsverschillen, zoals met betrekking
tot het volksleger en de rol van arbeiders- en soldatenraden. Verder zocht
de onafhankelijke vakbeweging, bijvoorbeeld in november 1918, maar ook
op andere momenten toenadering tot het N W . Tot samenwerking kwam
het niet, de band tussen N W en SDAP bleek het struikelblok. De toenaderingspogingen waren voor het beëindigen van de revolutionair-socialistische samenwerking echter erg belangrijk.'16
Een laatste conclusie van Burger is dat het verzet van delen van de bevolking niet het gevolg was van gebundelde activiteiten van revolutionair
links. Eerder was er sprake van spontaan verzet dat links met wisselend
succes kanaliseerde. Daarbij waren het vooral de SDP/RSC en het NAS die
zich konden versterken. Met 'spontaan verzet' bedoelt Burger dat diverse
acties als het plunderen van aardappelwagens en broodkarren 'niet door
een bepaald besluit van een organisatie voor een bepaalde tijd en plaats
zijn gepland'. Natuurlijk kwamen acties niet uit de lucht vallen, vaak zat
er een organisatie als het PAS achter een staking of een demonstratie. Een
sterke centrale leiding, die de arbeidersbeweging moest sturen, ontbrak
echter. Een gevolg was dat de acties een ongelijkmatig en ongelijktijdig
karakter kenden. Zelden was er een activiteit die het gehele land in beroering bracht.127 Dat was ook niet het geval in november 1918. In Amsterdam
gebeurde er in de rode week veel, elders in het land werden slechts openbare vergaderingen in Hilversum, Groningen en Den Haag gehouden met
overal maar enkele honderden bezoekers.128

Vraagstelling
Toen Bieter Jelles Troelstra in november 1918 in Rotterdam en een dag later
ook in de Tweede Kamer de revolutie aankondigde, was dat voornamelijk
gebaseerd op de internationale situatie. De wereldoorlog liep op zijn einde,
de centrale machten stortten ineen, omwentelingen dreigden. Vooral de
situatie in Duitsland inspireerde hem. Soldaten en matrozen muitten en
richtten raden op. De keizer was naar Nederland gevlucht, de sociaal-democraat Ph. Scheidemann had de republiek uitgeroepen. Troelstra meende
dat de beweging, die een nieuwe tijd zou inluiden, niet bij de Nederlandse
grens zou stoppen. In de burgermaatschappij was er honger en waarde de
Spaanse griep rond. In veel plaatsen was er hongeroproer. Soldaten in de
Harskamp waren aan het muiten geslagen nadat de verloven waren ingetrokken. De opperbevelhebber was naar aanleiding van deze affaire ontsla-
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gen. Het leek erop dat ook in de krijgsmacht, bolwerk van de heersende
machten, de tijd rijp was voor andere verhoudingen.
De novembergebeurtenissen zijn in de geschiedbeoefening op zichzelf
goed onderzocht. In het verleden zijn studies beschikbaar gekomen van
Scheffer, Van Dongen, Kuypers en Burger. Er is echter één aspect dat tot
nu toe veel minder goed is onderzocht en dat is de rol van soldaten en
matrozen en de ontwikkelingen in het leger. Toch is dit wel degelijk een
belangrijk vraagstuk. In Duitsland ontketenden matrozen en soldaten de
revolutie, waarna de socialisten de leiding ervan overnamen. 1 "' Waarom gebeurde dit in Nederland niet? De vraag richt de aandacht op de kwestie of
de stemming in de krijgsmacht in november 1918 in potentie revolutionair
was. Die vraag is van belang omdat de ontevredenheid in het leger en op de
vloot in de loop van de jaren 1914-1918 was toegenomen.
De literatuur levert geen antwoord. In algemene zin is slechts bekend
dat de sfeer niet best was. Zo schreef L. de Jong, verwijzend naar de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht in het Voorspel van zijn serie over het
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog:
Goed was de geest in het leger slechts in de begintijd geweest, diefstal, vervalsing van
verlofpassen, simuleren, vemielzucht, verzuimen ten opzichte van de militaire groet,
smokkelen, ongeoorloofde afwezigheid' waren spoedig veelvuldig voorgekomen. De lediggang had van het moreel niet veel overgelaten, ook het gezag van het kader was aangetast. In de Harskamp werden, toen men de nieuwe teleurstelling te verwerken kreeg,
barakken in brand gestoken, de officieren werden met scherp op de vlucht gejaagd."10

Hoe kon zich dit allemaal zo ontwikkelen? Hadden of verkregen linkse
(revolutionaire) groeperingen invloed onder soldaten en matrozen en wel
dusdanig dat zij politieke munt uit de ontevredenheid zouden kunnen
slaan?
Wij proberen in dit onderzoek de feiten van de mobilisatie 'i4-'i8 te
ordenen en een eerste analyse te geven van de situatie in de krijgsmacht.
Dat was geen eenvoudige opgave. Archieven bleken geen volledig overzicht
te geven of bestaan niet meer. Wij hadden bijvoorbeeld graag gebruikgemaakt van de geheime archieven van de ministeries van Oorlog en Marine.
Helaas zijn deze in de meidagen van 1940 vernietigd. Ook van een groot
aantal linkse groeperingen is weinig of niets uit het tweede decennium van
de vorige eeuw bewaard gebleven.
Toch hebben we veel materiaal ingezien om een goed beeld van de situatie te krijgen:
- Van de geheime archieven van het ministerie van Justitie tot lokale politiearchieven (alle pas sinds 1993 openbaar);
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- Van het SDAP-archief tot de lokale archieven van plaatselijke steuncomités;
- Van de landelijke grote linkse bladen als Het Volk en De Vrije Socialist tot
regionale en lokale bladen;
- Van brochures tot dagboeken;
- Van overheden tot particuliere collecties; het dagboek van Frederik Reinier Schweppe is een persoonlijke collectie afkomstig.
In deze periode stonden de voor ons onderzoek belangrijke partijen voor
dilemma's of hadden moeilijke vraagstukken op te lossen. Overheid en legerleiding dienden zich te buigen over de vraag hoe de neutraliteit het beste
te waarborgen was. Het was ongewis hoe lang de strijd zou duren. Ook
was er het risico dat het land betrokken zou raken bij de strijd. Nederland
mobiliseerde in het recente verleden slechts eenmaal eerder en dat was geen
succes geworden. Het land wilde na de mislukking van 1870 het zeker beter
doen, maar het bleek moeilijk om de krijgsmacht kwalitatief en kwantitatief
op peil en het moreel hoog te houden. Tegenover overheid en legerleiding
stonden de linkse groeperingen. Alle, zowel revolutionair als gematigd,
waren in beginsel tegen militarisme en oorlog, terwijl in de omringende
oorlogvoerende landen de socialistische partijen de oorlogsinspanningen
van hun eigen regeringen ondersteunden. In Nederland dienden zij onder
andere omstandigheden hun houding te bepalen. Was de mobilisatie van
de strijdkrachten een middel om een oorlog te voorkomen of zou deze de
betrokkenheid bij de strijd juist dichterbij brengen? Daarnaast was het de
vraag hoe de arbeiders in uniform tegemoet te treden. Allen verafschuwden
het leger als instituut, maar aanhangers van de diverse stromingen werden
opgeroepen om te dienen. Moest links vanaf de zijlijn blijven toekijken of
initiatieven ten opzichte van de militairen ondernemen? Moesten de socialisten de belangen van hun sympathisanten in de krijgsmacht gaan behartigen of was het beter om binnen dit instituut een revolutionaire voorhoede
op te bouwen? Moesten zij pleiten voor 'de wapens neder' of 'de wapens
hier'? Wat moesten zij in deze moeilijke periode doen met het volkslegerstandpunt? Hoe trachtten zij hun leden in dienst aan zich te blijven binden
en eventueel munt te slaan uit de nieuwe situatie?
Bijna 90 jaar later weten wij wat niemand in 1914 kon vermoeden.
Staatsbestellen stortten in elkaar, maar Nederland, dat met moeite de oorlog buiten de deur wist te houden, ontsnapte aan dat lot. Wel maakte het
land een hele moeilijke chaotische week door, waarin de instorting nabij
leek. Leek, want uiteindelijk gebeurde er maar weinig. Dat was opmerkelijk. Er was het nodige gaande.
Het ligt voor de hand om te stellen dat de diverse partijen hun problemen niet goed oplosten. Regering en legerleiding wensten geen muitende
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militairen en de aankondiging van een revolutie en toch kwam het ervan
mede door toedoen van de toestand in het leger. De sociaal-democraten
van de SDAP wensten tijdens de mobilisatie geen klassenstrijd. Toch riep de
partijleider op tot een revolutie. Revolutionair-links wilde deze omwenteling wel maar ontbeerde de kracht om succesvol te zijn. Het bespreken van
deze dilemma's en vraagstukken, vooral waar deze de krijgsmacht betreffen
is essentieel om tot beantwoording van onze hoofdvragen te komen:
a. In het leger, maar ook daarbuiten waren zeer velen ontevreden, wat leidde tot
protest en openlijk verzet. Uiteindelijk gebeurde er echter bijzonder weinig.
Wat was hiervan de oorzaak?
b. Vormde de krijgsmacht een betrouwbare factor voor de staat?
c. Was de situatie in de Nederlandse krijgsmacht revolutionair te noemen?

O m deze vragen naar tevredenheid te kunnen beantwoorden, moeten we
de situatie van de militairen in de mobilisatietijd onderzoeken. Daarnaast
is van belang de invloed die linkse organisaties onder militairen hadden. In
de diverse hoofdstukken bespreken we hiertoe de volgende subvragen:
i. Hoe ontwikkelde zich de geest in de krijgsmacht en wat waren de oorzaken
daarvan in
a. Het gemobiliseerde leger
b. De vloot
c. Leger en vloot in Indië?
De nadruk ligt hierbij op het gemobiliseerde leger. Immers bij de marine
en in Indië diende vooral beroepspersoneel en was veel meer sprake van
continuïteit ten opzichte van de vooroorlogse situatie. Dezelfde problemen speelden zowel voor, tijdens als na de mobilisatie. Het gemobiliseerde
leger vormde daarentegen een geheel nieuw instituut dat zijn gelijke in de
geschiedenis van Nederland tot dan toe niet kent. Aandacht wordt besteed aan de vraag hoe het leger qua menskracht was opgebouwd, hoe het
leven als soldaat eruit zag, wat zijn problemen waren en hoe een en ander
kon resulteren in onrust. Tevens gaan we in op de vraag of de 'slechte geest'
in het leger een structureel dan wel incidenteel karakter had.
2. Wat was de invloed van links in de diverse krijgsmachtdelen?
Was er tijdens de mobilisatietijd sprake van groei of afname van deze invloed en in hoeverre hield dit verband met de situatie in de krijgsmacht?
Aan de orde komen allereerst de aan de SDAP gelieerde organisaties, die al
voor de mobilisatie enige traditie in de krijgsmacht hadden opgebouwd.
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Ook organisaties ter linker zijde van de SDAP als SDP en NAS trachtten soldatenwerk op te bouwen. Vooral door toedoen van de Russische
revolutie kreeg dit enige gestalte.
3. Welke rol speelde links in de krijgsmacht in oktober/november 1918?
De vraag wordt beantwoord hoe de aan de SDAP gelieerde organisaties
in leger en vloot zich opstelden ten aanzien van de onlusten eind oktober en welke rol ze speelden voor, tijdens en na de oproep van Troelstra
tot de revolutie. Daarnaast wordt gekeken hoe de revolutionair linkse
organisaties handelden tijdens de onlusten en hoe zij omgingen met
Troelstra's oproep.
4. Veranderde de werkwijze van links in leger en vloot na de gebeurtenissen in
oktober/november 1918?
Omdat van de revolutie in feite niets terechtkwam, is deze vraag belangrijk. Eén van de voorwaarden voor een geslaagde revolutie is dat
de staat geen gebruik kan maken van het machtsmiddel bij uitstek, het
leger. Vanwege de mislukking van november 1918 was het te verwachten
dat de werkwijze anders zou worden. Naar aanleiding van deze laatste
vraag willen wij het doen en laten van links in leger en vloot in de eerste
periode na november 1918 beschrijven.
Het boek is opgebouwd uit vier delen. In het eerste gedeelte (hoofdstuk
een t/m vier) wordt stilgestaan bij het gemobiliseerde Nederlandse leger.
Beschreven worden de sterkte en opbouw, de dagelijkse werkzaamheden
van en de mogelijkheden voor ontspanning voor de soldaat. Aan de orde
komen verder de klachten die de militairen hadden en openlijk uitten middels ingezonden brieven in Het Volk. Deze grieven hangen nauw samen
met levensomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Getracht wordt deze
zo nauwkeurig mogelijk te reconstrueren. We staan stil bij de onrust die op
sommige momenten ontstond, resulterend in rellen en muiterij. Deze worden geanalyseerd onder andere aan de hand van het theoretische model over
muiterij van Elihu Rose."1 Tot slot wordt aandacht besteed aan de vraag of
klachten en rellen een incidenteel dan wel structureel karakter hadden, met
andere woorden hoe was het gesteld met de geest onder de troepen?
Het tweede gedeelte (hoofdstuk vijf t/m negen) behandelt de voorgeschiedenis van socialistische soldaten- en matrozenorganisaties, de opvattingen van links Nederland over soldatenwerk, en stelt de vraag hoe de
diverse socialistische soldatenorganisaties zich tijdens de mobilisatie ontwikkelden en welke positie zij tijdens de rode novemberweek innamen.
Onderzocht wordt welke ideeën over en ervaringen met soldatenwerk
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voor de mobilisatietijd bestonden. Vervolgens bekijken we wat ze hier na
augustus 1914 mee deden. Daarbij gaan we ook in op de invloed van de
diverse organisaties en vragen we ons af of ze in staat waren geweest om de
revolutiepoging van Troelstra te ondersteunen.
In een apart derde gedeelte (hoofdstuk tien en elf) wordt de situatie bij
de marine en in Indië besproken. Deze onderwerpen zijn samengevoegd
omdat de hoofdtaak van de marine niet zozeer de verdediging van Nederland, maar die van Nederlands-Indië was. Maar omdat de vloot een ongedeelde organisatie kende, voor Nederland en Nederlands-Indië samen, was
de linkse matrozenorganisatie dan ook dezelfde. Bovendien vervulde deze
een pioniersrol bij het opzetten van soldatenorganisaties binnen het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL). Ook in dit deel wordt geanalyseerd welke houding de soldaten en hun organisaties innamen ten opzichte
van de gebeurtenissen in oktober en november 1918. Verder wordt ook al
vooruitgeblikt naar wat er later met deze organisaties gebeurde. Veranderde
het soldatenwerk wezenlijk door de rode week?
In het slotgedeelte (hoofdstuk twaalf t/m veertien) wordt hetzelfde
gedaan met de soldatenorganisaties in Nederland, waarvan een aantal
zich ging toeleggen op de belangenbehartiging van gedemobiliseerden.
Onderzocht wordt of de novembergebeurtenissen invloed hadden op hun
activiteiten.
In onze slotbeschouwing gaan we vervolgens in op de knellende vraag
in welke mate er onder de Nederlandse militairen sprake was van een opstandige of zelfs een revolutionaire stemming. En als dat niet het geval was,
vormde de krijgsmacht dan nog wel een betrouwbare factor voor de staat?
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