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H E T GEMOBILISEERDE 

NEDERLANDSE LEGER 

In Berlijn en Parijs gingen bij de aankondiging van de mobilisatie van de 

strijdkrachten begin augustus 1914 grote menigtes in euforische toestand 

de straat op. In Nederland was dat geheel anders. Er heerste ontzetting en 

verslagenheid, ook bij de 'meer ontwikkelden'. Het 'geestelijk weerstands

vermogen' van bijna het gehele volk raakte verlamd.' Het Volk schetste de 

stemming op 31 juli, de dag dat het nieuws bekend werd, in Amsterdam: 

Toen stroomden de menschen uit de buitenwijken naar de binnenstad in een drang 

naar nieuws, naar weten. Al spoedig werden vanwege de postdirektie de kleine groe

ne en witte biljetten aangeplakt, waarin den volke kond werd gedaan, dat militie en 

landweer hadden op te komen op 1 Augustus. Er verdrongen zich dadelijk honderden 

en honderden voor, die van de jammertijding kennis namen. En even later reden 

[sic] vanuit het stadhuis een aantal rijtuigen, waarin aanplakkers zaten met de 

officieelegroene en witte biljetten, door den burgemeestergeteekend, waarin het oor

spronkelijk bericht officieel werd bevestigd. Alle miliciens en landweerlieden hadden 

zich op 1 Augustus aan te melden op de in het zakboekje aangegeven plaats. 

Dit gaf een schok door heelde stad. De straten vulden zich. Maar het was nu geen 

vroolijk, opgewekt beweeg. De stemming was gedrukt, somber, nerveus. En dat werd 

al erger toen lange karavanen van boerenwagens beladen met hooi, stroo en oorlogs

tuig, met militairen op den bok kwamen opzetten. En niet alleen in de binnenstad 

werd het druk. Ook in de buitenwijken werd het levendig. In den lange, eentonige 

straten, waar de arbeidersklasse woont en haar moeielijk leven slijt, kwamen de 

vrouwen uit de huizen om opgewonden met elkaar te bespreken het nieuwe noodlot 

dat over hen gekomen was. Van tallooze gezinnen zou morgen de vader en kostwin

ner wegtrekken, de hemel weet welke toekomst tegemoet. De vrouwen en kinderen 

zouden achterblijven in hulpbehoevende toestand. Want in een arbeidersgezin is in 

den regel niet meer aanwezig dan te krijgen is voor het loon van dezelfde week.1 

De milicien Frederik Reinier Schweppe, afkomstig uit Amsterdam, was 

van 1 augustus 1914 tot zijn verlof in november 1916 gemobiliseerd bij het 

7de Regiment Infanterie en hield van deze tijd een dagboek bij. Zijn relaas 
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geeft een zelfde indruk als het verslag uit Het Volk. Op 31 juli hoorde hij 
het nieuws toen hij samen met zijn verloofde van Baarn naar Amsterdam 
reisde: 

In den trein waren wij niets op ons gemak omdat er onder de medereizigers zoo'n 

gejaagdheid heerschte en er zelfs vrouwen waren die het huilen nader stond dan het 

lachen. Mijn nieuwsgierigheid steeg ten top toen ik een vrouw tegen een man tegen

over ons hoorde zeggen, dat ze blij was dat ze in den trein zat want dat de treinen 

morgen wel voor de militairen beschikbaar zouden zijn. Ik vroeg de menschen wat er 

toch gaande was. En toen hoorde ik dat de mobilisatie was afgekondigd [...]? 

In de nacht van 2 op 3 augustus vertrok hij met zijn onderdeel uit Amster
dam en marcheerde naar Hilversum: 

Heel Amsterdam deed ons als het ware uitgeleide. Het was zwart van menschen die 

het zevende regiment een laatst vaarwel toeriepen. We begrepen toen niet dat we 

voorlopig niet meer in Amsterdam zouden terugkomen.* 

Ook bij de soldaten ontbraken 'geestdriftige betoogingen van vaderlandslief
de'.5 De toekomst was ongewis. Onduidelijk was of Nederland bij de oorlog 
betrokken zou raken en of de gemobiliseerde mannen en zonen het grond
gebied zouden moeten verdedigen. In ieder geval wilde Nederland op alles 
voorbereid zijn. De regering heeft overwogen het gehele land onder militair 
gezag te plaatsen en de staat van oorlog en de staat van beleg uit te roepen.6 

Tegen elke prijs moest voorkomen worden dat de veiligheid en neutra
liteit bedreigd zouden worden. De opperbevelhebber van Land- en Zee
macht in de periode 1914-1918, generaal Snijders, legde later uit: 

De Regeering heeft echter toenmaals gemeend nog niet te moeten overgaan tot 

eene beperking van de algemeene vrijheid, als van het instellen de vorenbedoelde 

bijzondere rechtstoestanden over het geheele Rijk het gevolg zou zijn en Zij nam 

zich daarom voor, daartoe eerst over te gaan wanneer— en naarmate de noodzake

lijkheid daartoe meer onwederlegbaar aan het licht zou treden. Zij heef zich dus 

aanvankelijk bepaald tot het in staat van oorlog verklaren van gedeelten des Rijks, 

behoorende tot enkele verdedigingsstellingen en verdedigenswerken, alsmede van een 

deel van ons zuidelijk grensgebied, ten einde het militair gezag in staat te stellen 

aldaar de maatregelen te treffen, welke ter voorbereiding eener krachtige verdediging 

geen uitstel gedoogden. ? 

Het Belgische vluchtelingenprobleem, de toenemende smokkelhandel en 
grensoverschrijdingen van ongewenste vreemdelingen noopten de regering 
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niettemin voor grote delen van het land de staat van beleg uit te roepen.8 

De militairen kregen hierdoor veel macht. Het Nederlandse volk offerde 
daarmee, volgens de opperbevelhebber 'ten bate van het algemeen belang', 
een deel van zijn persoonlijke belangen en vrijheden op.9 Bijvoorbeeld 
zouden mensen voor het houden van vergaderingen steeds toestemming 
moeten vragen aan de legerautoriteiten. Het laat zich raden dat vergaderin
gen over controversiële onderwerpen regelmatig niet meer zouden worden 
toegestaan. 

Nederland presteerde het om gedurende vierenhalf jaar ongeveer 250.000 
man onder de wapenen te houden. Voor een klein land met maar 6 miljoen 
inwoners is dat een fors aantal. De vraag is hoe de politieke en militaire 
leiding dat organiseerde. Belangrijke vragen die hier aan bod komen, zijn: 
hoe ontwikkelde de Nederlandse landmacht zich wat betreft menskracht 
in de negentiende eeuw en na de Frans-Duitse oorlog van 1870 in het bij
zonder, hoe zag het landleger er in augustus 1914 uit en hoe veranderde dat 
gedurende de mobilisatiejaren? Niet onbelangrijk is ook het leven na de 
dienst. Soldaten waren veelal aan de grenzen gelegerd. Zij konden na de 
oefeningen niet naar huis en dat zou voor de meesten ruwweg drie jaar du
ren. De vraag was wat soldaten 's avonds moesten doen. Staat, legerleiding, 
maar ook particuliere organisaties achtten nuttige bezigheden gewenst. 
Hoe trachtten zij dit te verwezenlijken en apprecieerden soldaten dat? 

/ . / . Sterkte van het leger en het dienstplichtstelsel 

Het uitbreken van de oorlog in Europa dwong de Nederlandse regering 
voor de tweede keer in het bestaan van het koninkrijk de krijgsmacht 
naar aanleiding van een groot internationaal conflict te mobiliseren.10 De 
eerste keer dat dit gebeurde was in 1870 vanwege het uitbreken van de 
Frans-Duitse oorlog. Een echt succes was deze mobilisatie niet geworden. 
In ieder geval ging er niet de kracht vanuit, nodig om het grondgebied te 
beschermen en de neutraliteit te handhaven. Generaal Snijders schreef hier 
later over: 

Zoo kan ons militair krachtsvertoon in dit jaar slechts worden beschouwd als de 

uiting van een politiek-noodzakelijke en uit nationaal oogpunt plichtmatige bedoe

ling tegenover een eventueele schending onzer onzijdigheid een protest met de daad 

te stellen, maar kon niet worden verwacht, dat hiervan een krachtig preventief en 

repressief effect zou kunnen uitgaan." 
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De wet voorzag een opkomst van 52.000 man, in de praktijk bleken slechts 
29.500 man oproepbaar.'2 Het ontwikkelingspeil bleek bovendien laag. 
De defensiespecialist van De Amsterdammer herinnerde zich het leger in 
1870 als een 'bandietentroep en een dronkemansbende'.'' Daarnaast was 
er sprake van allerlei organisatorische tekortkomingen. Er was een gebrek 
aan materieel voor uitrusting van de troepen; forten en vestingen moesten 
nog tijdens de mobilisatie bewapend worden; er waren nog geen voorbe
reidende werkzaamheden verricht voor de noodzakelijke inundaties.'4 Het 
maakte eens te meer duidelijk dat Nederland geen belangrijke rol meer in 
Europa kon of wilde spelen. 

Nederland wenste als klein land geen oorlog en had in de negentiende 
eeuw de keuze gemaakt om bij conflicten afzijdig en neutraal te blijven. 
Oorlogspreventie was het doel, afschrikking door middel van een snelle 
mobilisatie het middel.'' Tot 1870 namen de autoriteiten de dreiging niet 
zo serieus zodat de aandacht voor defensiepolitiek gering was. In eerste 
instantie meenden deskundigen dat Nederland een verdedigingsoorlog 
zou moeten kunnen voeren, waarvoor zij het bestaan van vooral de Vesting 
Holland van groot belang achtten. Vanaf de jaren '90 van de negentiende 
eeuw ontstond het idee dat Nederland geen annexatie door een ander land 
behoefde te vrezen. Het accent kwam te liggen op neutraliteitsbescherming 
aan de grens. Hiermee werd het belang van een mobiel veldleger vergroot. 
Mocht een vreemde mogendheid het grondgebied schenden (militaire 
deskundigen achtten de provincie Limburg kwetsbaar), dan was het de 
taak van het leger om de schender zoveel mogelijk schade toe te brengen.'f' 
Ook aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog speelde deze gedachte. 
Nederland wilde gemobiliseerd zijn voordat de gevechten uitbraken. Dat 
gebeurde dan ook in 1914. Terwijl Duitsland België op 4 augustus aanviel, 
riep de regering op 30 juli de grens- en kustwacht onder de wapenen'7 en 
vond de mobilisatie op 1, 2 en 3 augustus plaats.'* Na Servië en Oostenrijk-
Hongarije die al met elkaar slaags geraakt waren, was Nederland het derde 
land in Europa dat mobiliseerde. 

Vanwege het toenemende belang van het veldleger had Nederland sinds 
1870 het leger op personeel gebied, na langdurige debatten, ingrijpend her
vormd. In navolging van andere Europese landen maakte ook ons land nu 
werk van de professionalisering van het officierskorps. Het was een proces 
dat startte aan het begin van de negentiende eeuw. Tot 1800 stond het le
ger buiten de samenleving. Geprivilegieerde individuen afkomstig uit de 
aristocratie hadden er de leiding van. In de negentiende eeuw veranderde 
de organisatie echter ingrijpend. In de meeste West-Europese landen gin
gen regeringen het leger professionaliseren waarbij Pruisen het voortouw 
nam."' Als oorzaken hiervan moeten worden gezien bevolkingsgroei, tech-
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nologische ontwikkelingen en de groei van de nationale staat die zich zelf 
wil beschermen.20 De positie van de oude officier werd hiermee ondergra
ven. De barrières om het beroep te kunnen uitoefenen, kwamen te verval
len. Er kwam een basisniveau van militaire training en er werd gewerkt aan 
onderwijsinstellingen die niet geleid werden door militairen. 

De nationale staat slaagde erin om de barrières van de organisatie te 
slechten, maar voorkwam daarmee niet dat de officierskaste binnen de 
strijdkrachten een gesloten groep bleef. De afstand tussen officieren en 
de lagere rangen bleef overal scherp.2' Zo was het ook in Nederland, waar 
de meesten voortkwamen uit de protestants-christelijke gegoede burgerij. 
Bij de marine betrof het veelal zonen van hogere ambtenaren.22 Wel was 
de aard van het beroep geheel anders geworden. Ze waren nu specialist in 
plaats van geprivilegieerd individu. Het professionalisme in de krijgsmacht 
baseerde de nationale staat niet meer op geboorte en sociale positie, maar 
op onderwijs en ervaring.2' Het gevolg was dat officieren het monopolie 
op militaire kennis verkregen.24 Een vergelijkbare ontwikkeling was er bij 
de marine.2' In de laatste 25 jaar van de negentiende eeuw werkten de re
geringen onder andere aan de herziening van het promotiesysteem en de 
invoering van beter onderwijs.2'1 Nederland kende vanaf 1876 in Haarlem 
een stafschool en schoeide in 1891 de Hogere Krijgsschool op een nieuwe 
leest. Ook het onderwijs voor de aspirant-officieren bij de marine werd in 
deze periode diverse malen gereorganiseerd. In 1869 verrees het Koninklijk 
Instituut voor de Marine te Willemsoord, waardoor de opleiding van de 
adelborsten aan de wal ging plaatsvinden.2" Officieren trachtten door de 
professionalisering erkenning door de maatschappij te creëren. 

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog kon het proces van profes
sionalisering moeilijk voltooid genoemd worden. Sterker nog, het was 
nog maar net begonnen en zou pas na de Eerste Wereldoorlog een vlucht 
nemen. Ook in Nederland was dat zo. Het militaire onderwijs kon reke
nen op de nodige kritiek. Volgens de liberale militairdeskundige W E . van 
Dam van Isselt leed de opleiding aan 'intellectueele overlading'. De officier 
was in zijn ogen nog een 'veelvreter in militaire finesses', die tijdgenoten 
'schijngeleerdheid' of 'militaire ballast' noemden. Van algemene ontwik
keling, nodig geacht voor een moderne officier die in zijn organisatie een 
doorsnee van de samenleving aantreft, was nog weinig te merken.28 De au
toriteiten wensten wel verandering, maar het was nog niet verder gekomen 
dan discussienota's.29 

Behalve de professionalisering was er nog een andere belangrijke ont
wikkeling: de invoering van de dienstplicht. Een periode was aangebroken, 
waarin meer en meer sprake was van een wederzijdse doordringing van 
leger en maatschappij. Naast de door algemene dienstplicht gevormde 
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massalegers speelden ook burgers hierbij een rol. De economie stond in 
dienst van de oorlog(svoorbereiding). Bovendien droegen de voortgaande 
mechanisatie en specialisatie sterk bij tot de vermaatschappelijking van het 
leger. Er was behoefte aan mensen met diploma's en deze moest de krijgs
macht aantrekken uit de burgermaatschappij. 

Vanaf 1898 was het in Nederland niet meer mogelijk de dienstplicht 
af te kopen. Persoonlijke dienstplicht was een feit. De introductie hier
van legde overal in Europa een direct verband tussen bevolkingsomvang, 
militaire kracht en internationaal politiek gewicht. Geen enkele nationale 
regering zag de dienstplicht als een gevaar. Integendeel. De staat gebruikte 
de dienstplicht om de burger aan te spreken op zijn gehoorzaamheid aan 
de staat en zijn deelgenootschap aan de natie. Echter, ook het massaleger 
was geboren en daarmee lag de weg open naar de totale oorlog.30 Militaire 
deskundigen beseften hiervan de risico's en het onderwerp was dan ook 
een punt van debat. Oplossingen meenden zij te vinden in verandering 
van strategie en tactiek. Zij dachten hierbij aan korte campagnes met een 
beslissende slag en vernietiging van de tegenstander. Zij geloofden in een 
offensief, een agressieve strategie en tactiek en superieur materieel. Met 
name in Duitsland leefde na de overwinning in de Frans-Duitse oorlog van 
1870 de gedachte dat oorlogen voortaan kort zouden duren. De tactiek van 
de leiding werd de massale stormaanval, de strategie de wens om de oorlog 
in een slag te winnen.3' 

Aandacht was er ook voor specifieke problemen. Nederland kampte al
tijd al met een tekort aan officieren en onderofficieren. Nu de dienstplicht 
was ingevoerd zou dat nog nijpender kunnen worden. Doordat afkopen 
van de dienstplicht niet meer mogelijk was, lag wel de weg open voor de 
vorming van een reservekader. Hoogopgeleide lieden als gymnasiasten en 
HBS-ers kozen er eerst voor om de dienstplicht af te kopen. Nu zij toch 
moesten, wenste de landmacht op een goede manier van hen gebruik te 
maken. Er was een officierstekort, maar nu kwamen er geschikte kandida
ten de organisatie binnen. De links-liberaal J.T.T.C, van Dam van Isselt 
(vader van W.E. van Dam van Isselt) ontwierp het plan om jongens in 
de leeftijd van 17 tot 24 jaar een aantrekkelijk aanbod te doen: zij konden 
hun school blijven volgen en kregen daarnaast militaire, theoretische en 
praktische lessen in een garnizoen naar keuze, dus meestal dicht bij huis. 
De reserveofficier was niet verplicht om in de kazerne (in die tijd gezien 
als een poel van verderf) te wonen.12 Binnen het officierscorps leidde de 
invoering van een dienstplichtig kader tot tegenstellingen. Veel beroeps
militairen hadden het niet zo op dienstplichtigen, in hun ogen amateurs. 
Ze zagen niet graag dat onbetrouwbare elementen als reserveofficier hun 
rangen kwamen aanvullen.33 
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Het beleid was niet bepaald een succes. Het aantal vrijwilligers bleef 
beperkt. Het leidde ertoe dat bij de militiewet van 1912 de kaderplicht werd 
ingevoerd. De krachtens deze wet gevormde militieofficieren kunnen we 
beschouwen als de voorlopers van de latere reserveofficier.'4 Ondanks de 
maatregelen kampte de Nederlandse landmacht aan het begin van de mo
bilisatie met een tekort aan officieren en onderofficieren. De dienstplichti
gen onder hen leden aan een gebrek aan ervaring. Wervingsacties leidden 
tot een pover resultaat. 

De regering wenste ook een vergroot aantal miliciens onder de wapenen. 
De herziene Militiewet van 1901 vermeldde, dat het jaarlijks op te roepen 
aantal dienstplichtigen niet meer zou worden berekend aan de hand van 
de getalsterkte van de bevolking van 1861, per jaar 11.000 man, maar dat 
ieder jaar 17.500 man zouden worden ingelijfd. Iemand was in principe 
militieplichtig voor de duur van 8 jaar. Conform de in 1901 ingevoerde 
Landweerwet ging de militieplichtige na deze tijd over naar de legerreser
ves, de zogenaamde landweer. Hier moest hij nog 7 jaar dienen. Zo duurde 
de totale dienstplicht 15 jaar, welke aanving op het 20ste en eindigde op het 
35ste levensjaar. De oefentijd van het grootste wapen, de infanterie, was 
acht en een halve maand.'' Niet elke man van 20 jaar was verplicht op te 
komen. Aan het begin van de twintigste eeuw waren er reeds 50.000 man 
per jaar beschikbaar. Loting bepaalde wie moest opkomen. Naarmate de 
bevolking groeide, werd de kans op vrijloting dus groter.'6 

De legerhervorming bracht ook nadelen met zich mee. Weliswaar nam 
de omvang van het leger van 55.000 tot 120.000 man toe, maar doordat 
de oefentijd vanaf maart tot in de herfst duurde, waren de kazernes in de 
wintermaanden onderbezet. Daarnaast ontstond er door de 15 jaar durende 
diensttijd een relatief oud leger.'7 Voor de gevechtskracht van de infanterie 
hadden de legerwetten dus nadelige gevolgen gehad.'s 

Politieke en militaire leiding meenden dat de handhaving van de Neder
landse neutraliteit voor omringende landen niet meer geloofwaardig was 
en drongen aan op een nieuwe legerhervorming. Deze kwam er in 1912 en 
volgende jaren. In de in 1912 herziene militiewet stond dat het contingent 
miliciens 23.000 man zou bedragen." De opkomst werd in twee delen, te 
weten een voorjaars- en een najaarsploeg, gesplitst zodat het gehele jaar 
door de kazernes bezet waren. Van de 23.000 man was een bescheiden deel 
bestemd voor de marine, namelijk 600 man.4° De totale diensttijd werd 
verkort. Bij de infanterie en andere onbereden wapens bedroeg deze 6 jaar. 
Voor de bereden wapens als cavalerie en artillerie bleef deze 8 jaar. Zee-
miliciens dienden in principe 5 jaar.4' De oefentijd bleef acht en een halve 
maand, hoewel deze bij sommige wapens langer werd gemaakt. Cavaleris-
ten en artilleristen dienden in principe 2 jaar.42 In 1913 herzag de regering 
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ook de Landweerwet. De tijd dat een soldaat na zijn diensttijd reservist 
was, werd teruggebracht tot 5 jaar.43 

Sluitstuk op de legerhervorming was de Landstormwet van 1913. Hier
mee bewerkstelligde de regering in feite een algemene dienstplicht. De wet 
was voor alle mannen van toepassing: 
a) degenen, die waren vrijgesteld (bijvoorbeeld vanwege broederdienst) of 

vrijgeloot 
b) degenen, die bij de militie of landweer uit dienst waren ontslagen.44 

De landstormplicht eindigde op het 40ste levensjaar.'" Voorlopig dienden 
alleen zij bij de landstorm, die na het inwerkingtreden van de wet daaron
der vielen. 

Het was niet de bedoeling dat iedereen nu moest opkomen. De wet 
bepaalde namelijk dat de landstormers uitsluitend in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden konden worden 
opgeroepen.46 Alleen op vrijwillige basis was het vanaf 1913 mogelijk 
om als landstormer in de krijgsmacht te gaan.4" Het oprichten van deze 
vrijwillige korpsen was overigens niet direct een succes. In 1915 sprak een 
officier van 'een pover resultaat'.4" Mede had dit te maken met een tekort 
aan commandanten en instructeurs, een gebrek aan wapens en uniformen 
en onvoldoende geestdrift. Omdat commandanten bij de vrijwillige land
stormafdelingen niet over voldoende tuchtmiddelen beschikten, kon het 
gebeuren dat steeds meer vrijwilligers van de oefeningen wegbleven. Soms 
was wel 70% van de manschappen absent en het is ook voorgekomen dat 
een commandant alleen op de appèlplaats stond.49 

De mobilisatie gaf de opkomst te zien van lichtingen, die op basis van 
drie verschillende wetregimes waren samengesteld. De militielichtingen 
1899, 1900, 1901 en 1902 waren in de jaren 1907 tot en met 1910 bij de 
landweer ingedeeld en vielen onder de negentiende-eeuwse regelgeving. 
De lichtingen 1903 tot en met 1905 waren in de jaren 1911 tot en met 1913 
naar de landweer overgegaan en vielen onder de wetten van 1901, evenals 
de militielichtingen 1906 tot en met 1912. Alleen de lichtingen 1913 en 1914 
waren samengesteld volgens de in 1912 en 1913 ingevoerde regels. In totaal 
bedroeg het aantal dienstplichtigen dat in principe op zou kunnen komen 
4 maal 11.000 + 10 maal 17.500 + 2 maal 23.000 = 265.000. Uiteraard kon 
de legerleiding dat getal niet halen. Sommigen waren inmiddels overleden, 
anderen fysiek ongeschikt. 

Er zijn cijfers bekend van hoeveel mannen op de derde mobilisatiedag 
onder de wapenen waren gekomen. Het hoofd van de afdeling Dienst
plicht schreef op basis van gegevens van de legerleiding: 
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Uit de onlangs van het Hoofdkwartier ontvangen sterktestaten, bestemd voor het 

mobilisatieverslag, blijkt echter, dat op den $en mobilisatiedag onder de wapenen 

waren in totaal 196.657 man en niet onder de wapenen 15.202. Het geheele getal 

dienstplichtigen en vrijwilligers bedroeg derhalve 211.85c. Van de niet-opgekomenen 

waren afwezig: krachtens voorschriften 7505 of ruim 3,5%; om andere redenen 7697 

of ruim 3,6%, te zamen nagenoeg 7,2%.''° 

Redenen voor het niet-opkomen waren de verleende vrijstellingen, admi
nistratieve fouten waardoor verlofgangers zich op de verkeerde plaats meld
den en onoplettendheid van deze verlofgangers zelf.'' Het Hoofdkwartier 
Generale Staf schatte dat er op 10 augustus voor de verdediging van het 
Nederlands grondgebied ongeveer 198.850 man onder de wapenen waren, 
van wie 6 .900 bij de marine.'2 Precies drie maanden later zou het aantal 
militairen opgelopen zijn tot 214.882, bij gelijk blijven van het aantal mari
nemensen." Snijders schatte dat er in totaal ongeveer 160.000 dienstplich
tigen in dienst moeten zijn geweest.'4 

De hoofdmoot van de militairen bij de landmacht werd ingedeeld bij 
het Veldleger, de overigen bij Territoriale, Bezettings- en Depottroepen, 
Grens- en Kustwacht. O p 10 augustus gaf deze indeling het volgende 
plaatje te zien: 

iv. Opgave totale sterkte van Land- en . Zeemacht op 10 au 

Veldleger 
Territoriale Troepen 
Bezettingstroepen 

Nieuwe Hollandsche Waterlinie 27.000 
Stelling van Amsterdam 10.300 
Stelling van Den Helder y 6.000 
Stelling van de monding der Maas 

en het Haringvliet 5.100 
Stelling van het Hollandsch Diep 

en het Volkerak 3.700 
Forten 800 

92.000 
13.000 

52.900 
Depottroepen 29.050 
Grens-en Kustwacht 5.000 

NA, Archief Hoofdkwartier Generale Staf, 2.13.70, inv. nr. 248. 
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Zoals gezegd, het Veldleger vormde de kern van de Landmacht. Dit be
stond uit een hoofdkwartier, een viertal Divisies, een Cavaleriebrigade, een 
Etappeninspectie, belast met de aan- en afvoer en na januari 1916 de xde 
Gemengde Brigade. 

Het Hoofdkwartier van het Veldleger was gestationeerd in Oosterhout. 
De iste Divisie had haar hoofdkwartier in Den Haag en bestreek het ge
bied van Zuid-Holland en het zuiden van Noord-Holland. De staf van de 
11de Divisie was gelegerd in Arnhem en voerde het bevel over de troepen 
in oost Gelderland. De inde Divisie had haar hoofdkwartier eerst in Breda 
en later in Oudenbosch. De troepen die hiertoe behoorden, lagen in het 
westen van Brabant. De ivde Divisie was oorspronkelijk voorbestemd om 
als reservedivisie achter de drie andere gelegerd te zijn. De legerleiding 
wijzigde in de augustusdagen van 1914 haar plannen en plaatste de divisie 
in het oosten van Brabant. Het stafkwartier was eerst in Tilburg gevestigd 
en verhuisde in 1916 naar Den Bosch. De Cavaleriebrigade was in eerste 
instantie gelegerd in het gebied rond Breda, dat tevens het stafkwartier 
huisvestte. Later was deze brigade gelegerd rond Boxtel. Tenslotte was de 
xde Gemengde Brigade eerst in Limburg gelegerd met Roermond als staf
kwartier. Zeer snel verplaatste de legerleiding dit onderdeel naar Brabant 
met Den Bosch als stafkwartier.55 

De manoeuvre-eenheden van het veldleger bestonden uit 24 regimenten 
infanterie, 4 compagnieën wielrijders, 4 regimenten huzaren, 4 regimenten 
veldartillerie, 1 korps rijdende artillerie en 4 compagnieën veldpioniers. In 
totaal waren er 88.770 militairen ondergebracht.56 Voor de oorlog discus
sieerde de Tweede Kamer over hoe en waar de soldaten te legeren. Een idee 
daarover was om hen zo dicht bij huis te plaatsen. Daar is tijdens de mobi
lisatie weinig van terechtgekomen vanwege problemen van praktische aard. 
De grootste bevolkingscentra lagen in het westen, terwijl het veldleger aan 
de grenzen moest worden gestationeerd.57 

De opperbevelhebber van Land- en Zeemacht was bijzonder tevreden 
over de gang van zaken in de eerste dagen van augustus. In 1932 blikte hij 
terug: 

Het bijzonder vlot en ongestoord verloop der mobilisatie was de vrucht van den 

voortreffelijken, voorbereidenden arbeid van den Generalen Staf gedurende de laatst 

voorafgaande jaren, en wat in 't bijzonder het vervoer betreft, van het bekwame 

en nauwgezette werk van het Bureau voor buitengewoon militair vervoer aan het 

Hoofdbureau van den Generalen Staf, in samenwerking met de bestuurders der 

spoorwegmaatschappijen. Depractische uitvoering der volledig voorbereide regelin

gen werd in hooge mate begunstigd zoowel door den goeden wil en het plichtsbesef 

der dienstplichtigen, als door de krachtige en bekwame medewerking van de direc-
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tiè'n en het personeel der spoorwegen. De gewone spoorwegdienstregeling werd hierbij 

gevolgd, met inlegging van een groot aantal voor- en extra-treinen. 

Het publiek had echter tot de treinen der gewone dienstregeling slechts toegang, 

voor zooveel er plaatsruimte overbleef. 

Ook het voorbereide troepenvervoer naar de afwachtingsopstelling verliep on

berispelijk; tijdens dit vervoer was evenwel de gewone dienstregeling voor zooveel 

mogelijk geschorst. In 't geheel werden gedurende de 5 mobilisatiedagen vervoerd: 

ijy.$oo militairen, 6600 paarden en 400 kanonnen en voertuigen. 

Aldus werd bereikt, dat in den avond van den derden mobilisatiedag de volgende 

toestand was ingetreden: de grenzen en kusten bewaakt door L. [and] W. [eer] grens-

en kustwacht; belangrijke strategische punten in het grens- en kustgebied, als: spoor

wegbruggen, spoorwegknooppunten, havens, kustversterkingen en sperforten bezet; 

de spoorwegbruggen over de groote rivieren in het grensgebied gereed ter vernieling 

op het eerste bevel; de oorlogsvloot op hare verschillende stations gevechtsvaardig aan

wezig; havens en zeegaten versperd öfter versperring op het eerste bevel voorbereid; 

het veldleger op oorlogsvoet in zijn afwachtingsopstelling; de verdedigingslini'én en 

-stellingen bezet; de territoriale bezettingen in de grensprovincién aanwezig.^ 

Over de minpunten vertelde hij niet. Toch waren deze er. Sommige dienst

plichtigen bleken hun plicht voor het vaderland niet al te ernstig te nemen. 

Het mobilisatieverslag vermeldde: 

Evenals bij de landweergrens- en kustwacht geschiedde ook bij het leger de opkomst 

der dienstplichtigen in het algemeen vlug en ordelijk. Slechts enkele commandanten 

deden — blijkens hunne rapporten — te dien opzichte minder gunstige ervaringen op 

en moesten constateeren, dat een gedeelte der opgekomen verlofgangers onder den 

invloed van sterken drank verkeerde. [...] 

Van het reserve-personeel zijn sommigen te laat gekomen, die meenden niet 

begrepen te zijn onder hen, die met spoed moesten opkomen, vermits volgens de 

oproepingsformulieren die verplichting alleen bestond voor alle miliciens en alle 

landweermannen. Deze personen bewezen, hunne verplichtingen niet te kennen." 

Overmatig drankgebruik ten tijde van de eerste dagen van augustus was 

een niet ongebruikelijk verschijnsel. De christen-socialist Bart de Ligt 

reisde in die dagen per trein en was er getuige van dat op alle stations waar 

hij langs kwam soldaten veel bier en sterke drank consumeerden.60 

De meeste betrokkenen waren over het verloop van de mobilisatie ech

ter positief. In het algemeen was de geest in het leger, zoals Snijders aangaf, 

goed. Een geheel andere zaak was of het Nederlandse leger in staat zou zijn 

geweest om aan het Duitse leger succesvol weerstand te bieden. De minis

ter van Oorlog in Nederland, N. Bosboom, schreef later in zijn memoires 
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dat hij hierover somber gestemd was. De bewapening was in zijn ogen on
voldoende,6' aan de uitrusting 'met alles wat voor de oorlogvoering noodig 
is, behoeften voor onderhoud en verpleging, zoomede tal van onmiskenbare 
zaken, ontbrak veel'. Aan de geoefendheid van het belangrijkste wapen van 
het leger, de infanterie, haperde van alles. Verder meende Bosboom dat de 
militaire organisatie op strategisch gebied tekortschoot.6" Een open vraag was 
daarnaast hoe het moreel van de troepen in een mogelijke strijd zich zou heb
ben gehouden. In militaire kringen was men hierover niet optimistisch.6' 

Het Nederlandse leger beschikte niet over voldoende officieren en on
derofficieren, hetgeen in augustus 1914 leidde tot een wervingsactie. Het 
resultaat was 'treurig', want slechts een kleine 2.000 vrijwilligers meldden 
zich in die vier jaar aan,64 terwijl er toch ongeveer 600.000 niet militie- of 
landweerplichtige mannen in de leeftijd van 17 tot 40 jaar waren. Gedu
rende de hele oorlog zou zodoende de kadernood blijven spelen. 

Een ander probleem was het leger op oorlogssterkte te houden. Immers, 
ieder jaar diende er een militielichting naar de landweer over te gaan. De 
lichting 1899 zou conform de regels in 1914 naar huis gestuurd moeten 
worden. Vooralsnog besloot de regering om tot 31 december de miliciens 
bij de militie en de landweermannen bij de landweer in dienst te houden. 
Van eventueel verlof zou tot dan geen sprake zijn. In november bleek dat 
wetsontwerpen in de maak waren, die bepaalden dat militie en landweer 
langer in dienst zouden blijven.6' In december besprak de Kamer deze. 
Verzet kwam er van de SDAP in die zin dat de partij wenste dat de oudste 
landweerlichting nu eindelijk naar huis zou worden gezonden. Uiteindelijk 
leidde dat er toe dat de diensttijd in plaats van voor onbepaalde tijd, slechts 
met de duur van één maand werd verlengd.66 In januari besloten regering 
en parlement dat de lichting 1899 tot 31 juli 1915 onder de wapenen zou 
moeten blijven.6- Die tijd zou zij niet geheel uitdienen. Op 15 mei ging de 
lichting, de sergeants en korporaals uitgezonderd, met klein verlof. Voor 
alle andere lichtingen werd de diensttijd wel voor onbepaalde duur ver
lengd. Wel was bepaald dat na ieder halfjaar de noodzaak van hun verblijf 
onder de wapenen zou worden bekeken. 

Een ieder verwachtte en hoopte dat de oorlog kort zou duren en dat 
iedere dienstplichtige weer snel huiswaarts zou kunnen keren. Die hoop 
bleek echter ijdel. Regering en legerleiding hielden de mobilisatie in 
stand. De mobilisatiedruk op de bevolking was zodoende groot. De roep 
om verlof werd steeds luider. Het oorlogsgevaar liet, althans volgens de 
regering, demobilisatie echter niet toe. Integendeel, zij wilde meer man
nen tot haar beschikking hebben. In de eerste plaats besloot de regering 
de lichtingen een jaar eerder op te roepen. De militielichting 1915 kwam 
zo al voor een deel in december 1914 onder de wapenen. De departemen-
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ten van Oorlog en Marine werkten aan een nieuwe wet, die erin voorzag 
dat alle mannen, die voor 1913 vanwege vrijstelling of vrijloting uit dienst 
waren gebleven, nu toch bij de Landstorm zouden kunnen worden inge
lijfd. De ministers Bosboom en J.J. Rambonnet motiveerden dit plan als 
volgt: 

Het nog steeds voortduren van den kritieken toestand in het buitenland maakt, dat 

dit [het feit dat men slechts de beschikking had over een klein aantal landstormers], 

naar de overtuiging van ondergeteekenden, niet zoo mag blijven en dat in elk geval, 

als de nood aan den man komt, de bevoegdheid dient te bestaan om een grooter 

aantal voor gewapenden dienst geschikte personen tot dienst te verplichten dan thans 

ter beschikking staan. Het spreekt van zelf dat van die bevoegdheid niet dan in de 

uiterste noodzaak zal worden gebruik gemaakt.™ 

De Kamer besprak het wetsvoorstel vanaf 18 mei 1915 en dit veroorzaakte 
veel rumoer in het land. Velen waren eigenlijk tegen het ontwerp, omdat 
de mogelijkheid om opgeroepen te worden reëel werd. Links Nederland 
vond verder dat het wetsvoorstel een legeruitbreiding inhield. Op 27 juni 
vond in Utrecht in 'Tivoli' een grote door de SDAP georganiseerde mani
festatie plaats/'9 De regering probeerde goodwill voor het wetsvoorstel te 
winnen door te stellen dat anderen nu met verlof zouden kunnen gaan. 
Het partijbestuur van de SDAP meende dat dit helemaal niet zwart op wit 
was gesteld."0 Daar was iets voor te zeggen daar bij de Tweede Kamer ook 
voorstellen waren binnengekomen om de diensttijd van de militie en de 
landweer te verlengen tot 31 december/1 Door de storm van kritiek die 
losbarstte, zag de regering geen andere oplossing dan het wetsontwerp te 
wijzigen. Het nieuwe voorstel hield in dat slechts de landstormplichtigen 
van 20 tot en met 30 jaar zouden worden opgeroepen. De ouderen bleven 
hierdoor (vooralsnog) buiten schot. Tevens was in het ontwerp opgenomen 
dat door de opkomst van de landstormplichtigen, landweerlichtingen met 
klein verlof zouden kunnen gaan. De rechtse partijen steunden het voor
stel wel, zodat op 23 juli de Tweede Kamer het wetsontwerp met 55 tegen 
13 stemmen goedkeurde.n Waren dus de landweermannen voorbestemd 
om afgelost te worden, de diensttijd van de militie werd wederom met een 
halfjaar verlengd. In de Kamer leverde dit voorstel geen problemen op. Het 
wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen.7' 

Mede door de uitbreiding van de Landstormwet verdubbelde het aan
tal geoefenden. De marine kende weinig miliciens en landweermannen 
en zou dientengevolge ook weinig landstormmannen in dienst hebben. 
Bij de landmacht mogen de cijfers voor zich spreken. Eind 1916 kon de 
legerleiding beschikken over 266.m man, eind 1917 over 388.849 en half 
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juni 1918 over 412.642 man. De verlofgangers, die bij een eventuele tweede 
mobilisatie wederom opgeroepen zouden kunnen worden, waren hierbij 
meegerekend. 4 

Op 24 augustus 1915 kwam de eerste landstormlichting (jaarklasse 1915) 
op. Vervolgens werden de oudere jaarklassen, na geneeskundig geschikt 
bevonden te zijn, opgeroepen. De oudste, die zou moeten opkomen, was 
de jaarklasse 1908 die in 1917 werd ingelijfd. De minister van Oorlog zou 
later van oordeel zijn, 

dat de twee landstormjaarklassen ipoó en içoj, waarover hij volgens de Landstorm-

wet van 1915 nog de beschikking heeft, om de groote bezwaren daaraan voor deze 

menschen van 30 jaar verbonden, niet meer voor aflossing van anderen opgeroepen 

moeten worden. ~' 

In de jaren 1916 en 1917 riep de minister ook de landstormplichtigen van 
die jaren op, zodat in feite een algemene dienstplicht bestond. De land
stormplichtigen van 1918 werden eveneens opgeroepen, maar voor de duur 
van de mobilisatie ondergebracht bij de militie. Door de opkomst van 
de landstormers konden niet alleen de landweermannen, maar na 29 juli 
1916 ook de miliciens worden afgelost. 6 Daarmee had de uitbreiding van 
de landstormwet uiteindelijk het effect dat bijna iedere in augustus 1914 
gemobiliseerde soldaat voor het einde van de oorlog weer thuis was (zie 
bijlage 1). Tijdens de vier jaar en drie maanden durende mobilisatie werd 
het landleger bijna totaal ververst. De militielichting 1914, cavaleristen en 
artilleristen uitgezonderd, ging als laatste voor het grootste deel in augustus 
1917 naar huis. Met 3 jaar diensttijd sinds augustus 1914 was zij de langst 
dienende lichting. Zeer ongelukkig waren degenen, ingedeeld bij de bere
den wapens. Hun eerste oefening duurde al twee jaar, waarna de mobili
satie er achteraan kwam. Cavaleristen en artilleristen van de lichting 1912 
moesten dientengevolge in augustus 1914 in het leger blijven. Eerst in 1918 
zouden zij naar huis worden gestuurd. 

Het aantal mannen, dat in actieve dienst was, groeide door vrijwillige in
diensttreding matig tot ongeveer 250.000. De militairen met klein of groot 
verlof dienden zich gereed te houden voor een bij eventueel nieuw oorlogs
gevaar af te roepen tweede mobilisatie." Hiertoe zou het nooit komen. 

De vrijwillige landstormers leverden aan de sterkte van de krijgsmacht 
nauwelijks een bijdrage. Op 1 januari 1917 bedroeg het aantal ongeveer 
7.500."8 In 1918 zou dat aantal nog wel gestegen kunnen zijn. Verlofgangers 
dienden veelvuldig verzoeken in om onder de wapenen te mogen blijven. 
Het is in Leiden voorgekomen dat werkgevers hun werknemers onder druk 
zetten om dienst te nemen in het leger. Het dreigement was uitsluiting van 
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de wachtgeldregeling/9 In januari 1918 schreef de opperbevelhebber van 
Land- en Zeemacht: 

Het komt herhaaldelijk voor dat bij het Departement van Oorlog of bij mijn 

Hoofdkwartier verzoeken inkomen, van personen, die, met onbepaald (klein) verlof 

zijnde, hetzij bij het eigen, hetzij bij een ander onderdeel, onder de wapenen wen-

schen te komend 

Het gebeurde dermate veelvuldig dat voor hen een regeling kwam. De 
vrijwilligers vielen uiteen in drie categorieën (vrijwillig nadienen, vrijwillig 
teruggekeerd en vrijwillig opgekomen) met daarbij vermeld hun motivatie. 
Volgens de Landmacht waren vier redenen mogelijk: 

a) ondervonden werkloosheid 

b) gevreesde werkloosheid 

c) voorkeur voor kostwinnersvergoeding, met inkomsten als militair, boven inkom

sten door loongevenden arbeid in de burgermaatschappij 

d) redenen van anderen aard.*' 

Duidelijk is dat de economische problemen in de burgermaatschappij 
de populariteit van de krijgsmacht in 1918 enigszins verhoogde. Officiële 
aantallen van vrijwillige landstormers en nadienende landweermannen 
zijn niet bekend. De sociaal-democratische organisatie voor militairen, de 
Bond van Nederlandsche Dienstplichtigen, schatte in augustus 1918 het 
aantal landweermannen dat vrijwillig nadiende op 20.ooo.K; 

Nog eenmaal heeft de regering getracht om het aantal geoefenden te 
vergroten. In oktober 1917 diende de minister van Oorlog bij de Tweede 
Kamer een wetsvoorstel in met als doel dat alle mannen die voor de mi
litaire dienst waren afgekeurd, tot en met degenen die geboren waren in 
1885, zich aan herkeuring zouden moeten onderwerpen. De keuringseisen 
zouden daarbij verlaagd worden. Een motivatie van de minister was dat de 
reeds in dienst zijnde landstormers zouden kunnen worden afgelost.*' Na 
uitgebreide debatten keurde de Kamer in april 1918 het voorstel in sterk 
aangepaste vorm goed. Alle afgekeurden van de lichtingen 1916, 1917 en 
1918 dienden zich voor 9 november aan een herkeuring te onderwerpen.84 

Daar de mobilisatietijd toen op een eind liep, zou het van werkelijke in
diensttreding niet komen. 

Ondanks alle problemen hield de regering, daarbij gesteund door de 
meeste partijen, vast aan de totale mobilisatie. Zij overwoog geen moment 
om het voorbeeld van het eveneens neutrale Zwitserland en Denemarken 
te volgen en een gedeeltelijke demobilisatie toe te passen. Franse militaire 
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schattingen gingen voor Zwitserland in 1914 uit van 250.000 gemobiliseer-
den. Begin 1917 was dat aantal geslonken tot 30.000 man. Vanwege de 
crisissituatie (een dreigend conflict met Frankrijk) kwamen toen weer drie 
divisies extra onder de wapenen. Dat duurde echter niet lang. In 1918 waren 
nog slechts 20.000 man op de been. Revolutionair-linkse activiteiten deden 
de regering dat jaar besluiten wederom 50.000 man op te roepen.85 De Zwit
serse regering ging flexibel met haar gemobiliseerde militieleger, gebaseerd 
op territoriale verdediging, om en riep mensen op als zij dat nodig achtte. 
De oppositiepartij SDAP deed voorstellen om het voorbeeld van andere neu
trale landen te volgen. Regering en legerleiding deden de voorstellen af met 
het argument dat oorlogsdreiging gedeeltelijke demobilisatie niet toeliet. 
Een zo groot mogelijk leger achtten zij daarvoor het meest geschikt. 

Het was overigens niet verrassend dat de legerleiding een volledige mo
bilisatie in stand wenste te houden en dat de regering haar daar in steunde. 
Het was het gevolg van de professionalisering van de krijgsmacht en de groei 
van het nationalisme, dat regering en krijgsmacht gebood het land tot het ui
terste te verdedigen. De snelle Franse nederlaag in 1870 tegen het Pruisische 
leger maakte duidelijk dat een geïmproviseerde oorlog niet meer succesvol 
kon zijn. Oorlogsvoorbereiding werd noodzakelijk. Daarbij vroeg de steeds 
betere en complexere bewapening steeds meer van de nationale bronnen, de 
industrie, de landbouw, de wetenschap, in feite de hele maatschappij. De 
beroepsofficier was een soort technisch adviseur van de nationale staat die 
moest verstrekken wat het leger wenste.86 De gedachte van de Duitse gene
raal Helmuth von Moltke (niet te verwarren met de Duitse legerleider in 
de Eerste Wereldoorlog) bepaalde het denken van de staatsmannen in 1914, 
namelijk dat de politici stilvallen op het moment dat de mobilisatie begint 
en dat dat zo blijft tot het ogenblik daar is dat de strategen het staatshoofd 
informeren dat de vijand totaal verslagen is.87 In Nederland was het generaal 
Snijders die de politieke en militaire verantwoordelijkheden sterk afba
kende. Bij zijn aantreden als opperbevelhebber eind juli 1914 eiste hij dat hij 
slechts verantwoording hoefde af te leggen aan het Ministerie van Oorlog en 
niet aan het parlement. Deze eis willigde de regering in.88 

Zodoende maakten de militairen als een strakke bureaucratie de plan
nen voor de mobilisatie en de oorlog en steunden de burgerleiders deze in 
1914 zonder uitzondering/9 In Nederland waren de verhoudingen tussen 
politiek en leger minder strak dan in oorlogvoerende landen als vooral 
Duitsland. Politiek en legerleiding lagen hier voortdurend met elkaar in 
de clinch. De militaire top, onbekend met hoe kort of hoe lang de strijd 
in Europa zou voortwoeden, hield steeds in gedachte dat vrede niet lang 
op zich zou laten wachten en bleef daarom voorstander van de volledige 
mobilisatie tot het einde van de oorlog. Maar dit plan stond ter discussie. 
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Links eiste binnen en buiten het parlement (beperkte) demobilisatie om 
de druk op de bevolking te verminderen. De regering had een heel ander 
standpunt. Zeker steunde zij in het begin het militaire plan. Naarmate de 
nood in het land groter werd, ging voor haar ook een sociaal probleem 
spelen. Luitenant-generaal b.d. en oud-minister van Oorlog K. Eland ver
woordde dat in augustus 1918. Hij ging in op de vraag 'is beperkte demo
bilisatie mogelijk?'. Volgens hem kon het antwoord 'moeilijk positief' zijn. 
Hij zag niet zozeer de internationale situatie als belemmering, maar wel 
dat zovelen naar de burgermaatschappij zouden terugkeren en werkloos 
zouden worden. Bovendien vond hij het gevaarlijk als er met twee maten 
gemeten zou worden. De ontevredenheid van de achterblijvers zou alleen 
maar toenemen. Hij achtte alleen een ruimere verlofregeling mogelijk.90 

Tot wijziging van de militaire plannen kon het in de latere jaren om deze 
reden echter niet leiden. 

1.2. Ontspanning en Ontwikkeling 

Overheid, kerken, politieke partijen en particulieren hebben getracht het 
leven van de gemobiliseerden buiten de diensttijd aangenamer te maken. 
De soldaten waren immers veelal ver van huis gelegerd, zodat het in de 
huiselijke sfeer doorbrengen van de avond vaak tot de onmogelijkheden 
behoorde. Voor velen was het, de tijd van de eerste oefening daargelaten, 
de eerste keer dat zij lange tijd van huis waren. Zij misten de band met 
gezin, kerk, vakbond, partij en andere maatschappelijke instellingen. 
Tweede-Kamerleden, hoogleraren, maar ook hoge militairen zagen in dat 
er een organisatie moest komen en vormden op eigen initiatief'reeds kort 
na den aanvang der mobilisatie' de Centrale Commissie 'Ontwikkeling en 
Ontspanning van de Gemobiliseerde Troepen'. Weldra ontstonden tevens 
provinciale en plaatselijke commissies.9' 

Filantropie was niet de enige beweegreden. Meer waren de oprichters 
bang voor de ontsporingen van zich vervelende militairen. Ant. L. Akker-
huijs, vertegenwoordiger van de landelijke commissie, legde de belangen 
van de werkzaamheden als volgt uit: 

Overtuigd, dat lediggang, onvermijdelijke verveling, drijft tot minder gewenschte 

feiten, dat de lange doellooze avonden zelfs de besten onder de Troepen zullen neer

drukken, muizenissen in het brein, ontevredenheid in het hart zullen veroorzaken, 

acht de Centrale Commissie het een duren plicht, alle mogelijke pogingen in het 

werk te stellen om de avonduren voor de militairen door verpoozing en ontwikkeling 

te korten. 
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Daarmede wordt in de eerste plaats een Legerbelang gediend: een goede geest 

onder de Troepen is voor het Leger onmisbaar en wordt gekweekt door aangename 

verpoozing en nuttige ontwikkeling. 

Er wordt voor de gemeenten waarin Troepen gelegerd zijn, een Gemeentebelang 

gebaat; niets kan meer kwaad brouwen dan een schuifelvoetende zich vervelende 

menigte van jonge mannen, wier heele natuur in verzet moet komen tegen hetgeest-

doodende nietsdoen. 

Het is ook een Volksbelang: wat nu voor onze gemobiliseerde troepen gedaan 

wordt aan ontwikkelingswerk geeft dadelijk resultaat, omdat het hun geest opgewekt 

en frisch houdt en het zal zegenrijk nawerken, als zij straks allen tot hunnen dage-

lijkschen arbeid zullen teruggekeerd zijn.91 

Plannen had de commissie te over. In samenwerking met de reeds bestaan
de rooms-katholieke en protestantse militaire tehuizen wilde zij voor een 
aangename, beschavende verpoozing' zorgen. Daarnaast diende de militair 
geschoold te worden in het lezen en schrijven van de Nederlandse taal, re
kenen en de moderne talen Frans, Duits en Engels. Ook wilde zij vak- en 
ambachtsonderwijs, boekhouden, handelscorrespondentie, bouwkundig 
tekenen, landbouwonderwijs, verbandleer (eerste hulp bij ongelukken), 
gymnastiek en godsdienstonderwijs verzorgen. De plannen sloten zeer aan 
bij de tijdsgeest waarbij de 'verheffing van de arbeidende klasse' een belang
rijke doelstelling was. Het werk van de commissie diende met particuliere 
donaties bekostigd te worden.93 

Van enige samenwerking met de militaire autoriteiten was in het be
gin geen sprake en dat moest wel tot problemen leiden. Vanzelfsprekend 
hadden de commandanten veel meer het belang van de dienst in het oog. 
Ontspanning en ontwikkeling stonden op de tweede plaats. De commis
sie in Leiden ondervond in februari 1915 dat de commandanten te weinig 
publiciteit aan lezingen en cursussen gaven.94 In Haarlem mislukte het 
ontwikkelingswerk om dezelfde reden.9' 

In december 1914 ontstond er een conflict tussen de Centrale Commis
sie en de commandant van de lilde Divisie, waarbij de laatste van tegen
werking werd beschuldigd. Deze verdedigde zich als volgt: 

Intusschen zijn mijne troepen uit dat deel van Noord Brabant [Oost Noord Bra

bant] vertrokken, terwijl na aankomst in West Noord Brabant de zaak eenige tijd 

stil moest blijven liggen, eenerzijds door de vele diensten, die van den troep moesten 

worden gevergd [...] anderdeels wegens de herhaalde noodzakelijke verplaatsingen 

en wijders wegens de zeer vespreide legering der troepen. Intusschen werd door de 

troepencommandanten reeds op verschillende plaatsen het noodige gedaan in den 

geest van hetgeen Uwe commissie beoogt. 
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Dat van de troepencommandanten teeen werking zou worden ondervonden, kan 

ik, zonder meer bezwaarlijk aannemen. De zaak is dat - voor zoover mij bekend 

— de troepencommandanten naar eigen inzicht en op eigen aandrift werken. Hier in 

Oudenbosch bijv. zijn reeds lang allerlei cursussen aan den gang en zoo is het ook in 

andere oorden, o.a. Roozendaal.96 

Aangenomen mag worden dat, gezien het door Akkerhuijs geschetste 
legerbelang, de militaire autoriteiten de activiteiten waardeerden en dat 
de beschuldiging grond miste. Dat door oefeningen en overplaatsingen 
bijvoorbeeld de cursussen niet doorgingen, zal bij de landelijke, provinciale 
en lokale commissies voor de nodige frustraties hebben gezorgd. In ieder 
geval was er sprake van een afnemend enthousiasme bij commissieleden 
in Tilburg.97 Niet alleen zal dat te maken hebben gehad met vermeende 
tegenwerking. Ook het voortduren van de mobilisatie was een oorzaak. In 
het begin hadden de medewerkers energie om iets voor de soldaten te orga
niseren. Na enige tijd trad verslapping in. Volgens het plaatselijk comité in 
Haarlem had dat ook als oorzaak de zuinigheid van de regering. Leerkrach
ten werkten als vrijwilliger met soldaten die niet altijd even geïnteresseerd 
waren: 'Gratis-lesgeven aan mensen die het niet waarderen! 't Was voor 
velen te veel gevergd! ' ,8 

De drang om meer samen te werken met de overheid en het Ministerie 
van Oorlog in het bijzonder, deed zich voelen. In het voorjaar van 1915 inte
greerde het ministerie de landelijke commissie in het leger. Het 'Overzicht 
van al hetgeen tot ontwikkeling en ontspanning van de gemobiliseerde 
troepen is verricht, gedurende het tijdperk, waarin het leger op voet van 
oorlog was' vermeldde hieromtrent: 

In verband daarmee stelde de Minister van Oorlog in begin juni ipi$, ter beschik

king van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht de in activiteit herstelde 

gepensioeneerde Generaal-Majoor P. Kleijnhens, om op te treden als Hoofd van de 

Afdeeling Ontwikkeling en Ontspanning van de Gemobiliseerde Troepen, welke 

Afdeeling aan het Algemeen Hoofdkwartier werd toegevoegd. Van den Opperbe

velhebber ontving genoemde Opperofficier opdracht zich aan de hem toegedachte 

taak in den meest ruimen zin te wijden. Naar gelang de opdracht geleidelijk tot 

uitvoering kwam, werden de daartoe noodige fondsen door den minister van Oorlog 

ter beschikking gesteld.''' 

In totaal gaf de legerleiding sinds juni 1915 ongeveer ƒ 1.200.000 aan 
ontspanning en ontwikkeling uit. Hiervan werd ƒ 362.000,- besteed 
aan lichamelijke ontwikkeling, ƒ 381.000,- aan onderwijs en huisvlijt, 
ƒ 335.000,- aan 'voegzame ontspanning en afleiding' en ƒ 43.000,- aan 
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'beoefening van den zang in het leger'.100 Vanaf het voorjaar van 1916 
besteedde de Afdeling op verzoek van de minister van Marine ook 
aandacht aan het personeel van militaire kustwachtposten en marine
detachementen. Hiervoor stelde deze minister ongeveer ƒ 14.300,— ter 
beschikking.'°' 

De Afdeling kreeg een eigen ruimte en dijde wat betreft personele bezet
ting sterk uit. In december 1917 bestond de staf uit het hoofd, zeven officie
ren en honderd onderofficieren en minderen. Daaraan waren toegevoegd 
18 man onderwijzend personeel en 13 man van het 'Militair Tooneel en het 
Grenswachttooneel'. De Afdeling had ook nog de beschikking over twee 
burgers, die optraden als 'zangerpropagandisten [...], ten behoeve van de 
beoefening van den zang in het leger'.IOi 

Lichamelijke ontwikkeling was voor de Afdeling een belangrijk item. 
Immers, militaire en lichamelijke oefening gaan goed met elkaar samen en 
dat gold zeker voor die tijd, waarin sociaaldarwinistische ideeën bijdroegen 
tot bevordering van de volksgezondheid door middel van geestelijke en 
lichamelijke vorming. In eerste instantie was het daarvoor nodig om of
ficieren en onderofficieren op te leiden tot 'leiders in lichaamsoefeningen'. 
Hiertoe zette de Afdeling cursussen op waaraan tussen 18 juli 1915 en 23 
november 1918 in totaal 2.000 officieren en 2.000 onderofficieren deelna
men.'0' Onderofficieren, korporaals en soldaten kregen in diensttijd de mo
gelijkheid aan lichaamsoefening te doen. Het hiervoor reeds aangehaalde 
overzicht vermeldt: 

De Opperbevelhebber deed [...] blijken, dat de lichaamsoefeningen, naar zijn 

meening, voor den soldaat tot de meest belangrijke behooren, en bepaalde, in dat 

verband, al reeds in Augustus 191% dat de diensten, zoo eenigszins mogelijk, zoo

danig moesten worden geregeld, dat in de uren, voor oefening bestemd, de onderof

ficieren, korporaals en manschappen, elke week op 3 dagen, en wel gedurende 1V2 à 

2 achtereenvolgende uren, de gelegenheid verkregen aan lichaamsoefeningen deel te 

nemen.10* 

O m deelneming hieraan te bevorderen, stelde de Afdeling in 1916 het Mili
tair Vaardigheidsdiploma in. Degenen die het diploma verwierven, kregen 
vier dagen extra verlof.'05 Tussen juni 1916 en het najaar van 1918 konden 
kandidaten vijfmaal examen doen. In totaal deden 24.905 militairen mee 
aan het eindonderzoek. Bij 12.818 man (waaronder 663 officieren) kon de 
leiding een gunstige uitslag geven.'06 

Wanneer de totale sterkte van het leger in aanmerking genomen wordt, 
waren deze aantallen niet erg hoog. Gepoogd is deze te verbeteren. In 1916, 
1917 en 1918 vonden in Den Haag grote demonstraties plaats, waaraan 
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militairen in teamverband konden meedoen. Hiermee kregen de manifes
taties het karakter van een competitie voor troepenonderdelen.'°7 Volgens 
de militaire autoriteiten waren de demonstraties, mede gezien de grote be
langstelling van de burgerij, geslaagd. Wellicht is er een positieve stimulans 
voor het behalen van het militair vaardigheidsdiploma van uitgegaan. In 
ieder geval steeg het aantal deelnemers aan het examen van 2.900 in juni 
1916 naar 6.689 m het najaar van I9i8.'°8 

De lichamelijke ontwikkeling van de soldaat stond voor wat betreft deze 
taak de gehele periode van bestaan centraal voor de Afdeling. Zijdelings 
was zij daarnaast nog betrokken bij de organisatie van sportfeesten en wed
strijden, zoals de vierdaagse marsen, schermwedstrijden, de vijfkamp bij 
de atletiek en schaatswedstrijden. De meeste van deze evenementen waren 
bestemd voor officieren en onderofficieren.109 

Was de belangstelling voor lichamelijke ontwikkeling niet groot, het on
derwijs was daarentegen meer populair. Ruwweg 40.000 leerlingen volg
den volgens het 'Overzicht' iedere winter een 70-tal vakken. Het aantal les
uren per week bedroeg ongeveer 7.000."0 Deelneming aan het onderricht 
was geheel vrijwillig, behalve voor hen 'die bleken niet te kunnen lezen en 
schrijven, dan wel wier kennis te dien aanzien zóó gebrekkig was, dat zij ge
voeglijk tot de analphabeten gerekend konden worden [...]'.'" Het niveau 
van de meeste soldaten bleek laag en reikte in veel gevallen niet verder dan 
het derde en vierde leerjaar van de lagere school. Dientengevolge kende dit 
type onderwijs het grootste aantal leerlingen. Door de gebrekkige kennis 
van de eigen taal bleek het voor de soldaat veelal niet mogelijk een moderne 
taal te bestuderen. 

Cursussen, die soldaten ook in groten getale bezochten, waren tekenen, 
boekhouden, land- en tuinbouwkunde, zuivelbereiding, veeteelt en veek
ennis, paardenkennis en stenografie. Eveneens was er veel belangstelling 
voor de cursus 'eerste hulp bij ongelukken'."2 Ook bij de marine verzorgde 
de Afdeling onderricht. Op de schepen was dit uiteraard niet mogelijk, bij 
de kustwachtposten en het niet-varende personeel wel. Zo'n 170 schepelin
gen namen er aan deel."' 

Zowel militaire als burgerleerkrachten verzorgden het onderwijs. Rijk, 
gemeente, rooms-katholieke en protestantse militaire organisaties stelden 
lokaliteiten ter beschikking."4 Vanaf het najaar van 1916 nam de Afdeling 
ook de beoefening van de huisvlijt ter hand. Eerst werd via korte cursussen 
van één maand een kader van 250 instructeurs gevormd, dat vervolgens in 
staat moest zijn om voor de troep lessen te verzorgen in timmeren, vlech
ten, houtsnijden, knopen, matten en tekenen.m Hoeveel interesse er voor 
deze vakken was, is niet bekend. Het 'Overzicht' spreekt slechts van 'tal van 
gemobiliseerden'."6 
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Naarmate de mobilisatie voortduurde, verminderde de belangstelling 
voor het onderwijs. De minister van Oorlog, N. Bosboom, noemde in 
zijn memoires als oorzaken: het belang van de dienst, dat altijd dat van 
het onderwijs oversteeg; de vele verloven waardoor soldaten hun lessen 
misten; de vele overplaatsingen; de vele straffen die niet voor de lessen 
onderbroken werden; en tenslotte het grote niveauverschil dat het onder
wijs vanuit verschillend oogpunt niet aantrekkelijk maakte."" Soms namen 
commandanten maatregelen, die een groei van het leerlingenaantal niet 
bevorderden. In Leiden was het vanaf januari 1917 niet meer mogelijk om 
cursussen in diensttijd te verzorgen."1* Het gevolg was dat een aantal vakken 
niet meer gegeven werd en het gemiddeld aantal aanwezigen bij de lessen 
van 1.065 t o t 5°° P e r week afnam."9 Ondanks de remmende werking van 
verschillende factoren zou Bosboom de deelname en de bereikte resultaten 
'in het algemeen zeer bevredigend, soms zelfs buitengewoon' noemen. Hij 
wees hierbij op de vele behaalde diploma's en het aantal analfabeten, dat 
'van hun gebrek' genas. In de winter 1915-1916 waren dat er 600, in die van 
1916-1917 950.,2° 

Het onderwijs bleek voor de soldaten ook niet het belangrijkste. Meer 
behoefte hadden zij aan vertier. Naarmate de oorlog langer duurde en de 
mobilisatiemoeheid toenam, werd het daarom meer en meer noodzakelijk 
voor ontspannende activiteiten te zorgen. In het begin waren hier veel parti
culieren mee bezig, maar hun inbreng nam geleidelijk af.'11 Ontspanning en 
Ontwikkeling diende hier steeds meer aandacht aan te besteden en vormde 
kleine en grote bibliotheken. De Afdeling schafte ruim 40.000 boeken aan 
die frequent werden uitgeleend. Bijzonder geslaagd was de bibliotheek in 
Miliigen, die 3.500 boeken telde, waarvan 1.100 verstrekt door de Afdeling. 
Dagelijks leende zij gemiddeld 110 boeken uit.'22 Naast boeken werd voor 
gezelschapsspelen en muziek gezorgd. Het 'Overzicht' vermeldt: 

Ook te dezen opzichte kon in ruime mate aan de behoeften tegemoet gekomen 

worden. Zoo had b.v. verstrekking plaats van ruim: 30.000 spel speelkaarten, 3400 

dam- en schaakborden; ipoo damspelen; poo schaakspelen, 1600 dominospelen; 

SSO trictracspelen; 480 halmaspelen; 3/0 sjoelbakken; 22ÇO mondharmonica's; 230 

trekharmonica's; 320 belegeringsspelen; 6s mandoline's en 210 gramophones met SPS0 

platen en voorts 4JS0 reclameplaten.I2! 

Vooral landweerplichtigen vormden in het begin van de mobilisatietijd 
zogenaamde mobilisatiemuziekkorpsen. Zij namen van huis hun eigen 
instrumenten mee en dekten de overige kosten uit eigen middelen. In to
taal ontstonden ongeveer 160 korpsen. Toen de landweerplichtigen echter 
werden afgelost, dreigden de korpsen uiteen te vallen. Muziek leverde voor 
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de militaire autoriteiten een belangrijke bijdrage 'tot het onderhouden van 
een goeden en opgewekten geest in het leger', zodat de Afdeling overging 
tot het in bruikleen afstaan van instrumenten.114 

Muziek en toneel vormden de belangrijkste ingrediënten van de ont
spanningsavonden. Ensembles en muziekkorpsen speelden regelmatig be
langeloos voor de troep. In Leiden trad het stafmuziekkorps van het aldaar 
gelegerde 4de Regiment Infanterie veelvuldig op."' In Bussum vond op 23 
en 24 augustus 1915 een concours van mobilisatiemuziekkorpsen plaats.'2'1 

Twee militaire toneelgezelschappen ontstonden, namelijk 'het Militaire 
Tooneel' en 'het Grenswachttooneel', die 'op tal van plaatsen' schijnen te 
hebben opgetreden.'27 Ook voor het marinepersoneel organiseerden zij 
avonden. Zelfs in uithoeken van het land als het eiland Rottum gebeurde 
dat enige malen.128 

De ontspanningsavonden waren ook bestemd voor het maken van pro
paganda. De autoriteiten produceerden een 'leger- en vlootfilm', die zij de 
manschappen graag wilden tonen. Vanaf 28 februari tot en met september 
1918 draaide de film in 180 legerplaatsen. Om de manschappen in plaatsen 
waar geen bioscoop was toch van deze film te kunnen laten genieten, lieten 
zij een vrachtwagen tot een 'bioscoop-auto' ombouwen.11' 

Voor de Afdeling was naast de muziek, de beoefening van de zang in het 
leger een apart onderdeel van het programma. Het 'Overzicht' vermeldde 
de motivatie: 

In overweging kwam daarbij tevens, dat die beoefening geacht mocht worden mede 

te kunnen werken tot het onderhouden van een goeden en opgewekten geest; het 

verschaffen van afleiding en ontspanning, en van beschavenden invloed op velen te 

kunnen zijn. "° 

Propagandisten stelden de Zangbundel voor bet Nederlandsche Leger samen 
waarin liederen stonden, 'die geacht konden worden bij de soldaten bij
zonder bijval te vinden, en door hen gaarne te zullen worden gezongen'. 
Doelstelling van de bundel was vooral het zingen van 'zouteloze en vaak 
zedeloze versjes' door soldaten tegen te gaan. Zeker was de bundel niet mi
litaristisch van aard. De voorkant toont een troep soldaten die niet bepaald 
een strak gedisciplineerde indruk achterlaat.'" Zo'n 500.000 exemplaren 
(kosten: ƒ 0,05 per stuk) werden onder de militairen verspreid. Er waren 
zanguitvoeringen waarmee aanvankelijk 'burgerzangerpropagandisten' 
waren belast. Vanaf het najaar van 1916 volgden ruim 120 militaire zanger
propagandisten een opleiding; zij namen de taak van de burgers over."2 Het 
gevoerde beleid was volgens het 'Overzicht' een succes: 
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Over het algemeen bleek hun optreden zeer ten goede te komen aan de beoefening 

van den zang, in het bijzonder bij die troepenonderdeelen, waarvan de Comman

danten en de officieren belangstelling voor den zang toonden, en blijk gaven een juist 

inzicht te hebben in het groote belang den Volkszang op een hooger peil te brengen, 

en de algemeene beoefening te bevorderen. 

Ten gevolge van die bemoeiingen was het weldra geenszins eene zeldzaamheid, 

troepen op marsch of groepen militairen gezamelijk een lied uit den bundel te hooren 

aanheffen.'^ 

Dat de zang zeer belangrijk gevonden werd, mag nog blijken uit de plicht 
van commandanten periodiek beknopte mededelingen te doen over de ge
regelde beoefening van de zang en de daarbij verkregen uitkomst."4 

Het was niet alleen de officiële legerafdeling die voor de soldaten werkte. 
De kerken waren evenzeer actief. De Afdeling Ontwikkeling en Ontspanning 
werkte op sommige punten nauw samen met rooms-katholieke en protes
tantse militaire tehuizen en verenigingen, doch behartigde hun belangen niet 

teneinde in de bestaande zelfstandigheid van deze inrichtingen geen verandering te 

brengen, zoomede om aan de bestuurders dier Tehuizen en Vereenigingen onbelem

merde vrijheid van handelen te laten.1" 

Wel mochten die organisaties steun genieten van de overheid. Omdat er 
sprake was van hogere exploitatiekosten ten gevolge van de mobilisatie, 
ontvingen zij subsidie."6 Tot 1916 was hiermee een bedrag van ƒ 42.000 
gemoeid.'" In 1917 ontvingen de diverse organisaties ƒ 67.500."8 

Rooms-katholieke militaire verenigingen (de eerste was reeds in 1856 op
gericht"9) waren veelal onderdeel van 'Credo Pugno', een organisatie met 
als kenmerk apostolaatdrang of'Sint Martinus', de Nederlandse rooms-ka
tholieke onderofficierenbond. Op de vloot waren de matrozen vanaf 1916 
aangesloten bij 'Sint Christophorus'.'40 De organisaties gaven een weekblad 
uit, De Katholieke Militair genaamd, dat was 'gewijd aan de belangen der 
R.K. Militairen en Militairenvereenigingen'.'4' Het blad kende in 1917 een 
oplage van 12.000, begin 1918 steeg dat aantal tot i3.ooo.'41 Met belangen 
bedoelde zij niet direct materiële zaken, maar veeleer de geestelijke normen 
en waarden. Over die geestelijke ontwikkeling schreef dit blad in 1919: 

Ze is noodig op elk terrein en overal, waar wordt geloofd. Katholiek geloofd vooral! 

Dat gevoelt hij, die in den burgerstand met andersdenkenden werkt op fabriek of 

kantoor. Dat gevoelt men op straat en in den trein. In den burgerstand en in het 

militaire leven. En ook blijkt eindelijk dat meer godsdienstige ontwikkeling een 

minimum eisch is. 
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Voor onze Roomsche Militairen zijn verschillende instituten daar, om die gods

dienstige ontwikkeling flink te propageeren. Op de eerste plaats mag als zoodanig 

met eeregenoemd worden het weekblad 'De Katholieke Militair'. 

En terecht. Voor e enige jaren terug werd de meening geuit dat ons blad voor den 

Roomschen soldaat is, wat het vakblad is voor den vakbonden. Doelt het laatste, ont

wikkeling bij te brengen op vakorganisatiegebied bij een vakbonder, ons blad brengt 

ontwikkeling bij den Katholieken soldaat. Dat blijkt reeds uit het devies: 'Voor God, 

Vorstin en Vaderland'.,H> 

Eind 1917 bestonden er 35 rooms-katholieke verenigingen en i n tijdelijke 
militaire tehuizen. Al deze instituten stonden onder leiding van pastoors, 
kapelaans of paters.'44 Een bezoek aan een vereniging betekende in feite 
veelal het luisteren naar een godsdienstige verhandeling. Pas toen de verkie
zingen in juli 1918 in beeld kwamen, was politiek voor het eerst een thema. 
De Rooms-Katholieke Staatspartij diende, nu er voor het eerst algemeen 
mannelijk kiesrecht was, ook stemmen onder het gewone volk te winnen. 
De Katholieke Militair legde uit: 

Maar 'Credo Pugno' zal in den geest aktief moeten blijven en haar propagandistisch 

werk moeten uitbreiden. [,..] De onverschilligen moeten worden wakker geschud, 

opdat alle katholieke militairen bij de a.s verkiezingen hun stem uitbrengen op de 

katholieke kandidatenlijst.'^ 

Waren de rooms-katholieken eensgezind, de protestants-christelijken wa
ren zeer verdeeld conform de diversiteit in hun kerkelijke beweging. De 
protestantse kerken richtten gedurende de mobilisatietijd vele tijdelijke 
tehuizen op. In totaal waren er in 1918 366 tegenover 76 vaste.'4'1 

Het Gereformeerde Traktaatgenootschap werkte nauw samen met de 
reeds in 1874 opgerichte 'Nederlandsche Militaire Bond'. Zijn blad heette 
De Nederlandsche Krijgsman.'*7 De bond beheerde militaire tehuizen op 
gereformeerde grondslag en organiseerde voor de militairen bijvoorbeeld 
bijbellezingen. In Den Helder bestond er een afdeling voor de vloot, 'Pro 
Rege' genaamd.'48 De 'Nationale-Christen Onderofficieren Vereeniging' 
Ncoov was eveneens op dit terrein actief. De organisatie kende vele afde
lingen en was via deze behulpzaam bij het opzetten en inrichten van ont
spanningslokaliteiten. Zo waren de afdelingen Gouda, Assen en Haarlem 
de 'Nederlandsche Militaire Bond' behulpzaam bij het oprichten van mili
taire tehuizen in die plaatsen.'49 Veldprediker ds. T.J. Hagen maakte in een 
lezing voor de Bond duidelijk dat het belang van de tehuizen voornamelijk 
lag in het op het juiste pad houden van de soldaten: 
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Het is niet te ontkennen, dat die arbeid voor een groot gedeelte negatieve resultaten 

heeft en bedoelt, namelijk het bewaren van de militairen voor de verderfelijke in

vloeden van de kazerne. En ik schat dat niet te gering. Een militair, die maar trouw 

's avonds in den Christelijken Tehuiskring komt, zal met Gods hulp daarvoor sterk 

staan tegenover de macht der zonde.'s° 

Van een op christelijke grondslag gebaseerd antimilitarisme was geen 
sprake en de legerautoriteiten hadden na aanvankelijk argwaan te hebben 
gehad, volgens de dominee steeds minder bezwaren tegen de tehuizen: 

Men gaat inzien, dat in vele opzichten de kern van ons leger uit de Tehuizen komt; 

dat daar de banden met Oranje en 't Vaderland worden versterkt; daar worden de 

superieuren niet vervloekt maar wordt er voor hen gebeden. 's' 

Vanuit de gereformeerde kerk nam in september 1914 het bestuur van 
de 'Nederlandsche Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerde 
grondslag' het initiatief voor de oprichting van het 'Comité tot behartiging 
der geestelijke belangen der gemobiliseerde militairen in Zeeland'."2 De 
doelstelling was duidelijk: het winnen van nieuwe leden."3 De kerk had 
reeds de beschikking over een aantal militaire tehuizen, namelijk die in 
Nieuwe Sluis, Sluis, Breskens, Cadzand, IJzendijke en Oostburg. Door de 
samenwerking van het comité met de kerk werden nog meer ruimtes als 
militair tehuis ingericht."4 Het idee was dat de militairen hun vrije tijd op 
een aangename manier zouden kunnen doorbrengen. De leidingen van de 
tehuizen zorgden voor schrijfbehoeften, consumpties en vooral christelijke 
bladen: 

Andere lectuur dan de bovenstaande wordt niet in de Tehuizen geweerd, mits deze 
echter geen anti-militaristische, noch anti-nationale of anti-christelijke strekking 
bevat..'" 

Kerstmis 1914 vierden de soldaten met chocolademelk en reuzebollen."6 

Ook in andere provincies bestonden dergelijke comités. In het zuiden 
van het land was er het 'Comité tot behartiging van de geestelijke belangen 
der Protestantse Militairen in Noord-Brabant en Limburg'. In maart 1915 
opende het comité het veertigste militaire tehuis."7 

De Nederlands Hervormde Kerk kende een eigen club, namelijk de 'Mo-
bilisatie-Vereeniging, ter behartiging van de geestelijke belangen der mili
tairen'. De organisatie gaf een eigen krantje uit, Ons Weekblaadje genaamd, 
waarvan in januari 1918 het 135ste exemplaar uitkwam."8 Hoewel niet veel 
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bekend is over deze vereniging, mag aangenomen worden dat zij op de
zelfde manier te werk ging als de eerder genoemde organisaties. 

De vrijzinnig gelovigen kenden vanaf 1916 hun 'Vereeniging van Vrijzin
nig Godsdienstigen voor militairen en militaire tehuizen'. Deze vereniging 
was klein en weinig invloedrijk. Het aantal tehuizen was ook niet groot. 
Veldprediker ds. T.J. Hagen gaf in 1917 als oorzaak aan, dat de vrijzinnige 
kerk weinig aanhang had: 

Vrijzinnige Tehuizen zijn er nog bijna nergens. De oprichting daarvan schijnt 

niet mee te vallen. Er is verleden jaar een groot comité opgericht van mannen met 

namen, maar vruchten van die actie zijn er nog niet veel. En ik vrees ook, dat in 

de toekomst dat comité weinig zal kunnen uitrichten. De vrijzinnigen hebben hun 

invloed op het volk, en vooral op de jongeren verspeeld. Zie maar hoe bitter weinig 

jongelingen nog de catechisatie en de kerk bezoeken."''' 

Eind 1918 bestonden er twee vrijzinnige militaire tehuizen."10 

De organisatie had geen eigen blad, maar kon haar teksten afdrukken in 
De Militaire Groene, een onafhankelijk weekblad voor leger en vloot met 
als doel 'het welzijn van den Nederlandschen soldaat te bevorderen'."" Het 
blad verscheen voor het eerst in september 1918, hetgeen niet wil zeggen 
dat neutraal denkende mensen niet eerder actief waren. Vanaf het najaar 
1915 bestond er een blad De Militaire Veldpost genaamd. De militair Ubink 
vertelde in De Militaire Groene over activiteiten in Fort Rijnauwen nabij 
Utrecht in die tijd: 

Wij organiseerden daar het onderwijs, zoodat het degelijk op pooten stond, wij richt

ten een leeszaal in met een flinke bibliotheek, wij vormden een tooneelvereeniging, 

bouwden een tooneel, en speelden het klaar, dat er iedere week wat te doen was, 

zoowel op artistiek als op wetenschappelijk gebied. 

Het kwam in het kort daarop neer, dat Rijnauwen, naast het militaire, ook 
een ontwikkeld geestelijk leven kreeg."12 

De neutralen waren van mening, dat de positie van de militair verbeterd 
kon worden en hebben er in 1918 naar gestreefd om de katholieke, christe
lijke en de in een later hoofdstuk te bespreken sociaal-democratische en re
volutionair-socialistische verenigingen van en voor militairen te verenigen 
in één bond. Een voorlopig comité ontstond, maar verdween weer omdat 
de animo om samen te werken ontbrak."" 

De aantrekkingskracht van de militaire tehuizen was niet al te groot en 
verminderde nog door de jaren heen. Regelmatige troepenverplaatsingen 
zullen een vast leden- en bezoekersbestand zeker niet hebben bevorderd. 
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Volgens het gereformeerde 'Comité tot behartiging der geestelijke belan
gen der gemobiliseerde militairen in Zeeland' was het bezoek in 1915 vrij 
druk en waren twee factoren hierop van invloed. In de eerste plaats noemde 
het de populariteit van het kroegenleven. In streken waar mensen graag het 
café bezochten, volgden de militairen hen in die gewoonte. Een tweede 
factor vormde de inkwartiering. Naarmate soldaten meer bij burgers waren 
ingekwartierd, bezochten zij de tehuizen minder. Vooral de oudere land-
weermannen verkozen dan vaker de huiselijke sfeer van het gastgezin.164 

Wat het Zeeuwse comité niet noemde, maar wel degelijk als factor mee
speelde, was de ontwikkeling van het bioscoopwezen in deze periode. Na 
augustus 1914 verrezen in grens- en garnizoenssteden filmzalen, die naast 
danszalen en cafés als goedkope vormen van amusement golden.'65 Ze 
vormden voor de tehuizen geduchte concurrenten. Voor de soldaten, die 
hun traditionele normen en waarden meer en meer achter zich lieten, was 
de verleiding om meer wereldse etablissementen te bezoeken groot en velen 
lieten het militair tehuis links liggen. 

De hiervoor reeds aangehaalde veldprediker Hagen had daarom in 1917 
van het tehuisbezoek een weinig rooskleurig beeld: 

Ik zal van hen, die onze tehuizen af en toe bezoeken - ik zeg niet op feestavon

den, maar op gewone dagen - geen tegenspraak ondervinden, als ik beweer, dat 

het geregeld bezoek op de meeste plaatsen zeer slecht is. Mijn statistiek wijst op 10 

à 35 bezoeken per avond en per bataljon, zooals dat is op oorlogssterkte, dus op de 

ongeveer 1000 man. Zeg nu, dat door de vele verloven en cursussen en door allerlei 

diensten het getal bezoekers van elke avond slechts de helft is van hen die er gewoon

lijk komen, dan krijgt ge nog maarzo à 70 bezoekers per 1000 man d.i. 2 à 7 percent. 

Op enkele plaatsen is dit percentage door bizondere omstandigheden grooter, zooals 

te Harskamp en Miliigen, waar de regimenten bijna uitsluitend uit Protestanten 

bestaan, waar weinig andere gelegenheid is om ontspanning te zoeken, en waar alle 

militairen ver van huis zijn, en dus niet 's avonds even naar hun eigen dorp kunnen 

fietsen. Daar staat echter weer tegenover, dat op enkele andere plaatsen, waar de 

militairen dicht bij hun woonplaats liggen, en waar veel te genieten is (bijvoorbeeld 

Arnhem) de toestand zeer ongunstig is. '"' 

De veldprediker had voor het volgens hem matige bezoek een drietal oorza
ken. Ten eerste had hij ondervonden dat alleen soldaten uit de middenklas
se de tehuizen bezochten. Aristocratische en rijke militairen gingen liever 
naar een deftig café, arbeiders zochten hun vertier liever in de kroeg of in 
een eenvoudig koffiehuis. Bovendien meden ook nog veel middenstanders 
de tehuizen omdat zij 'overdag veel meer dan thuis in hun vrije beweging 
belemmerd worden, en dan maar al te vaak uit reactie 's avonds tè vrij wil-
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len zijn, en zelfs de zachte teugels van een Tehuis niet willen verdragen'.l6j 

Zoals reeds gezegd, de verleiding was groot om ander vertier te zoeken. Een 

tweede oorzaak was volgens de dominee de gebrekkige propaganda: 

Bij de opkomst van een nieuwe lichting zijn de besturen en huisvaders [de leiders 

van militaire tehuizen] vaak te weinig in actie, om allen te lokken die maar gelokt 

kunnen worden; en de kerkeraden en Jongelingsvereenigingen verzuimen telkens 

hun de namen van de ingelijfden op te geven. En wanneer de recruten door het dub

bele verzuim niet van den eersten dag af in het Tehuis komen, zijn ze daarvoor meest 

voor goed verloren. Dan krijgt ge hen er niet meer dan bij hooge uitzondering.'1'* 

Ten derde meende hij, dat 'onze Tehuizen nagelaten hebben met hun tijd 

mee te gaan. Vroeger, toen er nog geen persoonlijke dienstplicht bestond, 

waren ze misschien up to date, tegenwoordig zijn ze èn wat de gebouwen 

èn wat sommige huisvaders betreft, èn wat aangaat de geheele inrichting, 

niet meer op peil.'16' Hij legde uit wat er aan ontbrak: 

We mogen niet tevreden zijn wanneer we de militairen in die gewichtige jongelings

jaren bewaren voor bordeel en kroeg, voor veel zonde en ongerechtigheid, maar we 

moeten hooger mikken. We moeten hen in die kostelijke maanden die ze aan ons toe

vertrouwd zijn, veel geven, op geestelijk en maatschappelijk gebied. Hun jeugd, hun 

tijd van voorbereiding voor het leven is zoo kort. En van die korte jeugd verkeeren 

ze een betrekkelijk langen tijd in het garnizoen. En die mag niet onnut voorbijgaan. 

Hun belangstelling moet veel meer geprikkeld worden door allerlei vereenigingen, 

voor studie en lezen, voor houtsnijwerk, voor zangen muziek, voor cursussen in hun 

maatschappelijk werk. Velen willen wel wat leeren, maar er is vaak geen leiding. Er 

moeten meer wedstrijden zijn, ook tusschen de Tehuizen onderling. De Tehuisbestu-

ren moeten zorgen, dat er voor elck wat wils is. Er moeten meer illustraties zijn en 

boeken, meer leiding bij de spelen, meer lezingen en lichtbeelden voorstellingen.^" 

Hagen sprak slechts voor de gereformeerde militaire tehuizen. Of de in

stellingen van andere kerkgenootschappen anders opereerden, moet echter 

worden betwijfeld. Katholieken klaagden, dat onderofficieren zo zelden 

tehuizen en bijeenkomsten bezochten. Een sergeant schreef: 

Onze militaire tehuizen met zoo veel moeite en kosten opgericht, worden zoo weinig, 

en dan nog altijd door dezelfde O. O. bezocht. Als soldaat was men steeds present, 

zoodra echter is men O. O. of het verandert. 

Kennelijk probeerden zij de omgang met minderen te beperken tot de 

werktijd. Dezelfde sergeant veroordeelde hun gedrag: 
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Het bezoek voorts van de R.K. Mil. Teh. en de vergaderingen van 'Credo Pugno'is 

ook voor een Onderofficier individueel van nut! Hoe vaak bemerken we niet, hoe 

het met de geloofikennis, ideeën over zedelijkheid, enz., onder Kath. O. O. treurig 

gesteld is.*7' 

Naar aanleiding van een artikel in De Katholieke Militair van 2 mei 1917 
vond in de regio Breda discussie plaats over de tegenvallende deelname van 
militairen aan diverse activiteiten. De katholieke militaire verenigingen 
in het door veel militairen bevolkte Tilburg kenmerkten zich door een 
autoritair gezag. De leden dienden aan elke activiteit deel te nemen. De 
belangstelling voor de clubs was mede daardoor matig en nam in de loop 
der tijd af. Tussen augustus 1914 en mei 1915 lag het gemiddelde aantal be
zoekers van de vereniging 'Sint Lodewijk' tussen de 100 en 350. Later waren 
meestal nog maar 25 personen aanwezig. Alleen in geval van bijzondere uit
voeringen wilde het verenigingsgebouw nog wel volstromen. In de laatste 
oorlogsjaren kwamen er meer andersdenkenden dan katholieken.'72 

Conclusies 

De negentiende eeuw gaf voor de krijgsmacht twee belangrijke ontwikke
lingen te zien. Ten eerste vond professionalisering van het instituut plaats. 
De officier werd van geprivilegieerd individu omgevormd tot specialist en 
planner. Daarnaast was er de introductie van de dienstplicht. Regering en 
legerleiding konden in augustus 1914 door de wetten van 1901,1912 en 1913 
ongeveer 200.000 manschappen op de been brengen. Zij hadden het plan 
om tot het eind van de oorlog de mobilisatie vol te houden en hier weken 
zij niet van af. De regering was in de laatste jaren ook bevreesd voor de 
sociale gevolgen van een gedeeltelijke demobilisatie. Het leidde ertoe dat 
de druk op de bevolking zeer groot was. Aflossing was gewenst en om dit te 
verwezenlijken, werkte de regering aan een herziening van de landstorm-
wet. Deze moest het mogelijk maken, dat zij die om wat voor redenen dan 
ook de dienstplicht hadden ontlopen, nu toch onder de wapens dienden 
te komen. De wet kwam er, ondanks protesten van linkse organisaties. 
De wet zorgde voor verlichting van de lasten van eerst de landweerman-
nen en later ook de miliciens, maar bracht anderen in de problemen. Een 
gevolg was wel dat bijna iedereen die in augustus 1914 gemobiliseerd werd, 
afzwaaide voor november 1918. 

Een probleem was hoe de soldaten zich na de oefeningen zouden bezig
houden. Particuliere organisaties als kerken, maar later ook de legerafde
ling 'Ontspanning en Ontwikkeling' trachtten in een behoefte te voorzien. 
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Zij organiseerden onderwijs, lichamelijke oefening, sport en recreatieve 
avonden. Velen toonden belangstelling, maar naarmate de tijd verstreek, 
taande het enthousiasme onder de soldaten. Zij voelden zich steeds minder 
genegen om aan de activiteiten van o&o deel te nemen. Protestantse en 
katholieke militairen voelden zich niet meer zo gebonden om naar de mi
litaire tehuizen te gaan. Militairen, ver van huis gelegerd, onttrokken zich 
aan het traditionele gezag van gezin en gemeenschap en vertoonden een 
veranderend normen- en waardenbesef. Legerleiding en militaire tehuizen 
speelden hier met hun activiteiten op in, maar waren steeds minder suc
cesvol. 
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