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MILITAIRE KLACHTEN

De inspanningen van velen om de gemobiliseerden in de vrije uren nuttig en
aangenaam bezig te houden en te vermaken, hebben er niet voor gezorgd dat
er onder de militairen een tevreden gevoel over de mobilisatie heerste. Reeds
kort na de mobilisatie begonnen zij te klagen. Dat militairen 'kankeren', is een
redelijk normaal verschijnsel in een leger. Opvallend is dat nogal wat militairen gedurende de oorlogsjaren de onvrede naar buiten brachten. Door middel
van brieven aan kranten, maar ook aan bewindslieden en Kamerleden, probeerden zij aandacht voor hun grieven te krijgen, opdat de arbeids- en levensomstandigheden beter zouden worden. Niet alle bladen waren echter even
geneigd hier aandacht aan te besteden. Zo berichtten de protestantse bladen
over toenemende criminaliteit en 'zedelijke verwildering' in de maatschappij,
maar de ontwikkelingen in het leger op dit gebied bleven buiten beschouwing.' De oorzaak hiervan was dat het leger buiten de maatschappij stond en
vanwege de status als hoeder van de natie tijdens de mobilisatietijd boven alle
kritiek verheven was. Een columnist in De Rijnbode, een blad voor de regio
rond Alphen aan den Rijn, drukte het als volgt uit: 'Over het 'militaire' zullen
wij niet veel vertellen. Het is in elk geval minder gewenscht dat daarover in
het publiek iets wordt verteld.'2 Het Volk vormde een van de uitzonderingen.
Dit had een reden. De sociaal-democraten streefden naar een volksleger en
voerden in dat kader discussies via hun publicaties over de situatie in de krijgsmacht. Ook de liberalen deden dat, maar zij haakten in augustus 1914 af vanwege het nationale belang. In Den Haag gelegerde landweermannen legden
de situatie in een ingezonden brief aan de SDAP-krant als volgt uit:
Dat wij ons daarvoor, tot u wenden, ligt o.i. voor de hand. Waar de redacties der
burgerbladen onze grieven, hetzij uit partijzucht ofwel uit militaristische vrees zullen weigeren op te nemen, weten we, dat gij ten dezen een solider standpunt inneemt
en nooit hebt nagelaten, om op de bres te gaan staan tot verdediging van de belangen
dergenen, wier positie er nu eenmaal niet naar is om met eenigen grond te kunnen
verwachten, dat het inslaan van een anderen weg ter bereiking van het doel een succesvol resultaat zou kunnen opleveren?
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Het Volk plaatste tussen oktober 1914 en 14 november 1918 honderden
brieven of delen van brieven van soldaten. Na analyse van meer dan 1.000
klachten kunnen deze in tien rubrieken worden onderverdeeld:
v. Militaire klachten
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Het Volk, 1914-1918

Het ptecieze aantal btieven dat de partijkrant ontving, valt niet na te gaan.
Het is wel zeker dat het blad niet alle klachten opnam. Regelmatig schreef
de redactie in de trant van 'wij ontvingen uit verschillende plaatsen ernstige
klachten' of'er wordt nog steeds ontzettend geklaagd', waarna dan een voorbeeld volgde. Alleen die ene briefis dan in de statistiek opgenomen. Zeker is
ook dat de krant selecteerde naar inhoud. Zo weigerde de redactie
publiciteit te geven aan klachten over straffen die opgelegd werden wegens overtreding van door de militaire kommandanten uitgevaardigde voorschriften, wijl wij in
geen enkel opzicht den schijn wilden wekken, alsof wij zulke overtredingen wenschten te helpen verfoeilijken.*

Aannemelijk is verder dat de krant schijnbaar ongegronde klachtbrieven
niet behandelde. De SDAP steunde immers de mobilisatie. Door ongefun-
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deerde kritische geluiden te laten horen, zou de partij zich ongeloofwaardig kunnen maken. s Het is duidelijk dat Het Volk en de SDAP de klachten
wel gebruikten voor politiek gewin. Zij hoopten hiermee hun invloed te
vergroten. De grieven hadden over het algemeen echter geen ideologische
lading. Integendeel, ze betroffen vaak zaken die ongeacht de politieke opvattingen voor elke soldaat zouden kunnen gelden. Het is onwaarschijnlijk
dat de partij met de problemen die de soldaten ondervonden manipuleerde. De partij wilde na het sluiten van de godsvrede immers overkomen als
een 'redelijke' partij.
De levensomstandigheden van de militair konden sterk wisselen. Overplaatsingen kwamen vaak voor. Zo verhuisde bijvoorbeeld Frederik Reinier
Schweppe in ruwweg 28 maanden meer dan 30 maal. 6 Goede en slechte
levensomstandigheden volgden elkaar snel op. Schokeffecten moeten veelvuldig zijn voorgekomen. Waarschijnlijk waren het juist deze effecten die
de soldaten ertoe brachten brieven te schrijven of anderszins hun onvrede
te uiten.
Slechte arbeidsomstandigheden zijn een bron van ontevredenheid en
kunnen leiden tot onrust. In Nederland was dat in oktober 1918 op grote
schaal het geval. Wij denken dat de onvrede van die maand niet op zichzelf
staat, maar dat deze mede voortvloeide uit de voorgaande vierenhalf jaar.
Belangrijke vragen zijn dan ook waaruit de klachten van soldaten, maar
ook die van militairen met een hogere rang bestonden en hoe de overheid
hiermee omging: deed zij concessies aan de militairen? Nam de onvrede en
daarmee het aantal klachten daardoor af?

2.1. Huisvestingsproblemen
De legerleiding diende meer dan 200.000 militairen te huisvesten en dat
was in de kazernes alleen niet mogelijk. Deze stonden veelal niet op de
plaats waar de eenheden gelegerd werden. De autoriteiten moesten daarom
op zoek naar andere onderkomens. Inkwartiering bij burgers, in scholen en
in fabrieksgebouwen vormde een belangrijke mogelijkheid. De Inkwartieringswet van 1892 stond het vorderen van gebouwen toe. Andere getroffen
maatregelen waren het inrichten van barakken en tentenkampen. Financieel waren deze laatste vormen voor troepenlogies aantrekkelijk, want
inkwartiering kostte geld. De kwartiergevers moesten namelijk betaald
worden voor het onderbrengen van militairen. Er waren standaardbedragen vastgesteld. In principe betaalde het Rijk ƒ 0,20 per man per dag. Had
de inkwartiering met voeding plaats, dan was dit bedrag ƒ0,80. In beide
gevallen diende de kwartiergever voor al het benodigde in de logiesruimtes
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zoals bad- en wasgelegenheid te zorgen. Bleek dit onmogelijk dan diende
over de hoogte van het bedrag onderhandeld te worden/ Ter indicatie:
in november 1917 kwamen de kantonnementscommandant van Sint Michielsgestel en de burgemeester van deze gemeente overeen dat tussen 1
oktober en 15 april ƒ0,20 en vanaf 15 april tot 1 oktober ƒ 0,10 per man per
dag zou worden uitbetaald/ De bedragen varieerden sterk, zodat de minister van Oorlog concludeerde, 'dat bij sommige korpsen de gewenschte
zuinigheid niet wordt betracht'.''
Reeds in 1915 begon de legerleiding met het bouwen van de barakken.
De Militaire Spectator meldde:
Uit een militair oogpunt beschouwd moet aan het in gebruik nemen van deze barakken door den troep veire de voorkeur worden gegeven boven inkwartieren. Met de
sommen die, bij längeren duur der mobilisatie, voor de inkwartiering moeten worden
betaald, zouden vermoedelijk heel wat barakken kunnen worden bekostigd [...].'°

Omdat de legerleiding niet verwachtte dat de mobilisatietijd zo lang zou
duren, paste zij dit 'barakkenstelsel' aanvankelijk niet op ruime schaal toe.
Toen dit later wel gebeurde, gingen oorlogsmoeheid en de stijgende houtprijzen het ministerie van Oorlog parten spelen." Tentenkampen achtte de
legerleiding voor de zomermaanden geschikt en in de zomer van 1915 maakte
zij hiervan voor het eerst gebruik. Vanuit financiële overwegingen en om
burgers niet teveel met militairen te confronteren, ging het leger hier in 1916
mee door.12 Onbekend is of de burgerij in Nederland inkwartiering echt
als een zware last beschouwde. Naar het schijnt hebben nogal wat burgers
onmiddellijk na het begin van de mobilisatie geweigerd om soldaten in huis
te nemen, waarop de autoriteiten hen moesten waarschuwen dat zij hiertoe
wettelijk verplicht waren." De burgers van het Brabantse Terheijden werkten
volgens hun burgemeester daarentegen graag mee. Zelfs na vier jaar mobilisatie kwamen bij hem verzoeken 'van zeer vele ingezetenen dezer gemeente
tot het wederom verkrijgen van inkwartiering' binnen.' 4 In ieder geval zal
de middenstand meestal wel tevreden met de militairen zijn geweest. De
Boskoopse winkeliers klaagden over schade, toen de militairen deze plaats
zouden gaan verlaten.'1 Het betekende een bron van inkomsten. De winkeliers van het Brabantse Standaardbuiten schreven de commandant van het
veldleger om die redenen een verzoekschrift,waarin zij stelden dat er in hun
gemeente 'plaats in overvloed voor drie à vier honderd militairen' was.'6
Als gevolg van het optreden van de militairen zelfwaren burgers in Uden
minder enthousiast. Rond deze Brabantse plaats vond in september 1916
een legeroefening plaats. De deelnemers kregen onderdak bij burgers. De
kwartiermakers gingen bij het vorderen van woonruimte volgens de com-
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mandant van de Cavaleriebrigade 'op minder parlementaire wijze, soms
wellicht ruw' te werk.1" Daarnaast waren de inkwartieringsgelden niet volledig betaald. De consequentie was dat de burgemeester in het vervolg het
leger ging tegenwerken. Hij weigerde een goed wachtlokaal aan te wijzen,
stelde geen ruimte ter beschikking voor ontwikkeling en ontspanning en
gaf geen toestemming voor militaire muziekuitvoeringen. De burgers van
Uden bleken afkerig van inkwartiering vanwege de achterstallige betaling.'1*
De inwoners van Middelburg hielden begin 1918 een handtekeningenactie
tegen de inkwartiering, die zij als een te zware last voor de burgerij beschouwden. Ongeveer 380 mensen tekenden."J
Het kostenaspect woog voor de autoriteiten zwaar. Alles moest zo goedkoop mogelijk en het comfort voor de militairen stond op het tweede plan.
De autoriteiten maakten veelal gebruik van noodlogies, die zeker in het
begin er slecht moeten hebben uitgezien. Daarnaast was er voor de wintermaanden een ernstig tekort aan dekens. 20 Vanaf het begin van de mobilisatietijd regende het daarom klachten. Soldaten, ingedeeld bij de bewakingstroepen en uiteindelijk in Zeist gelegerd, vertelden eind december 1914
over hun nu reeds vijf maanden durende mobilisatietijd het volgende:
Na de eerste weken der mobilisatie te Gouda in garnizoen gelegen te hebben, en
voor het grootste deel in de scholen op los stroo te hebben geslapen, werden we overgeplaatst naar 't kamp te Loosduinen. Daar hebben we tot ongeveer half november
in tenten gelegen en ons met afwisselend geluk door het natte stormachtige najaar
heengeslagen.
Vooral de laatste weken was de toestand er gewoon onhoudbaar, zoodat we per
slot van rekening in alle haast moesten worden overgeplaatst. Waar we dus vanaf
het begin der mobilisatie op stroo hadden geslapen en reeds veel van het natte weer
te lijden hadden, meenden wij met billijkheid te mogen verwachten, naar een beter
kwartier te worden overgebracht. Maar helaas, we zijn bedrogen uitgekomen. [...]
Er is in degroote, holle barakken helemaal geen verwarming, zoodat men na 24 uur
wacht met een nat pak thuis komend zijn kleeren absoluut niet droog kan krijgen
en
dus slechts bij hooge uitzondering geen vochtige kleding aan heeft."

De autoriteiten konden of wilden geen verbeteringen aanbrengen, als de
'iaten geloofd mogen
me
soldaten
worden. In Amsterdam gelegerde soldaten klaag:
den in
- januari 1915:
Wij behooren tot de bevolking van het Paleis voor Volksvlijt. Dit gebouw, dat in 't geheel
met voor logies geschikt is met zijn groote, holle zalen, die slecht te verwarmen zijn,
wordt vanaf het begin der mobilisatie daarvoor gebruikt. Kribben zijn in die ƒ maanden nog steeds niet gearriveerd, geslapen nu wordt op stroozakken op den grond. [...]"-
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Wanneer geslapen wordt op strozakken, dient vanuit hygiënisch oogpunt
de inhoud ervan regelmatig ververst te worden. Dit was in principe een
taak van de kwartiergever. Veelvuldig verzaakte hij deze plicht met alle
gevolgen van dien. Al in november 1914 klaagden in een Tilburgse fabriek
gelegerde soldaten dat doordat de fabrikant niet voor schoon stro zorgde,
ongedierte in het kwartier vrij spel kreeg.2! Het wilde nog wel eens gebeuren dat na troepenverplaatsingen de vorige bewoners van het kwartier de
schuld van de vuiligheid werd gegeven. Uiteraard zal dat voor een deel de
waarheid zijn. De vraag was of dat altijd het geval was. Uit Tilburg naar
Hilvarenbeek vertrokken militairen wisten te melden:
De bezetting welke dit pakhuis verlaten had waren wij, die nu in Hilvarenbeek
liggen. Volgens uw bericht zouden wij verdacht kunnen worden, het gebouw in
een dergelijke toestand te hebben verlaten. Toen wij voor ongeveer 2V2 maand dit
vunzig gebouw betrokken, heeft zich hetzelfde tooneel voorgedaan als nu. Twee
man moesten gezuiverd worden van minder aangename gasten en de compagnie
weigerde ook in den aanvang 's avonds naar boven te gaan. Het meerendeel bezweek echter voor dreigementen en bevelen van een luitenant en het kleine troepje
overgebleven opposanten moest, om straf te ontloopen, ten slotte gehoorzamen en
naar boven gaan.M

Niet alleen het vuile stro tastte de hygiëne aan. De verbindingen tussen de
kwartieren waren vaak dermate slecht, dat zware regenbuien de legeringplaatsen veranderden in een modderpoel. Hierover klaagden reeds in september 1914 in Utrecht gelegerde soldaten.25 Ook het kamp in Zeist bood
reeds snel een modderige aanblik.16 Bovendien schoten de bad- en wasgelegenheden regelmatig tekort. Zo was er in Tilburg in een van de kwartieren
een slechte badzaal.2" In Zeist was er een waslokaal met 90 kranen voor
maar liefst 1.000 militairen.28
De consequentie van de manier van inkwartieren was dat soldaten ziek
werden. O p de Vecht in Utrecht waren soldaten in vochtige schepen gelegerd, hetgeen tot allerlei kwalen leidde.29 In Zutphen waren zij gelegerd in
een oud vochtig ziekenhuis waar zij zonder verwarming op los stro dienden
te slapen. Diarree was een veelvoorkomend verschijnsel.30
Dat soldaten niet overdreven, mag blijken uit het rapport dat een commandant van de landweer, luitenant-kolonel T L . van Wagtendonk, over
de situatie in Tilburg in januari 1915 opmaakte. Zijn oordeel over de fabriek
\\ aar de 2de compagnie gelegerd moest worden, was vernietigend:
De 2e compagnie is ondergebracht in een oude fabriek (wollenstojfen) Spoorlaan
92; bij aankomst der manschappen verkeerde dit kwartier in een zeer onzindelijken
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staat, het oude stroo lag nog in de slaapvertrekken en was vermengd met etensresten,
papier en stof; het erf rondom defabriek was één dikke modderbrij geworden, zoodat
men zich niet dan ten koste van natte voeten naar de 7 privaten kon begeven of
naar de keukenwagen kon gaan. De privaten waren metfaeces besmeerd en overvol
[...]. Gelijkvloers bevindt zich een ruimte ten deele door machines ingenomen, welke
ruimte bestemd is voor recreatie-zaal, eetzaal en waschlokaal.
Als recreatie-zaal is dit vertrek door de geringe capaciteit, de somberheid, den
steenen vloer, zeer ongeschikt; instede van huiselijkheid en gezelligheid biedt deze
zaal een naargeestigen, triesten aanblik. Voor eetzaal is dit vertrek eveneens ongeschikt, aangezien 100 man met moeite gelijktijdig zullen kunnen eten; er moet dus
gegeten worden of in ploegen of op onverwarmde slaapzalen, waar bovendien elke
gelegenheid ontbreekt om te zitten of brood te snijden, hetzij dan in het ligstroo, iets,
wat toch niet zonder bedenking is.
De waschgelegenheid bestaat uit een goot met een 8-tal waschblikjes en y kranen.
De privaten zijn onvoldoende in aantal, onvoldoende beschut tegen weer en
wind. Er bestaan geen nachtprivaten binnenshuis.
De Comp, is verder gelegerd in 2 groote slaapzalen, op stroo, zonder stroozakken
en met één zeer dunne molton deken, behalve de rijksdeken. Uit een hygiënisch oogpunt is het bijeenbrengen van een groot aantal manschappen in zoo nauw contact,
niet zonder bedenking. Het optreden eener besmettelijke ziekte of van ongedierte,
treft op deze wijze een groot aantal mannen tegelijk.
De eenige gelegenheid om eventueel nat geworden kleeding te drogen, is in de z.g.
recreatiezaal, waar zich 2 kachels bevinden; van deze kan de kleinste niet branden
en rookt de groote sterk.
De slaapzalen zullen door deze onvoldoende gelegenheid van drogen dus vochtig
worden; bovendien bestaan er nu gegronde klachten over koude en tocht. Mocht de
winter strenger worden, dan zullen zich aandoeningen der luchtwegen in sterke
mate voordoen.
Bovendien is gebleken, dat zich talrijke muizen en ratten in defabriek bevinden
en is geklaagd over het vallen van vuil op de eettafels, welk vuil door de reten van
den vloer der eerste verdieping omlaag kwam.}'

De wantoestanden kwamen uiteraard de ministervan Oorlog N. Bosboom
ter ore. Deze bagatelliseerde echter de kwestie. O p 13 januari 1915 schreef
hij in een nota over de oorlogsbegroting aan de Tweede Kamer:
De huisvesting en dekking voldoen aan redelijke eischen. De zeer bijzondere omstandigheden [...] brengen mede, dat [...] de ruimte en inrichting van het logies niet zoo
goed zijn ab in gewone tijden. Waar gegronde klachten voorkomen wordt door de
betrokken autoriteiten steeds getracht daarin te voorzien.*1
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Als kwartieren er slecht uitzagen, dan lag dit, zo zou hij later in zijn memoires schrijven, aan 'vuilpoetsen, die hun stempel drukken op elke gezamenlijke legering, en waartegen de strijd alleen door de kameraden kan
gevoerd worden, [...]'."
De minister was van mening, dat de legerautoriteiten de kwaliteit van
de inkwartiering waarborgden en zonodig voor verbetering zorgden. Dit
gebeurde, maar niet snel, hetgeen volgens de in november 1918 ingestelde
'Commissie tot Onderzoek naar de ontevredenheid in het leger' was te
wijten aan 'de zeer langzame wijze van werken van de genie'.34
De legerleiding kende bovendien geen bindende voorschriften voor de
legering, doch slechts 'algemeene aanwijzingen', waarschijnlijk pas opgesteld in 1917. Deze luidden:
1 ° eene ligging in vochtige lokalen is af te keuren;
2° de oorspronkelijk voor 2$o man bestemde barakken worden bij de depots met ten
hoogste 200 man belegd, waardoor per hoofd tenminste ± 12.6 m2 en ± 3.4 mr
vloeroppervlakte aanwezig zal zijn; voor de legering in permanente gebouwen
worde bij de depots op eene overeenkomstige dichtheid gerekend; overigens streve
men naar eene kleinste ruimte van 10 mr per hoofd;
l ° bij de depots zullen uitsluitend verhoogde ligplaatsen worden toegepast; overigens
zijn slechts onder zeer gunstige omstandigheden bedzakken op den vloer toelaatbaar, dus niet in hooge en tochtige ruimten; in ieder geval late men tusschen de
bedzakken eenige tusschenruimte, opdat de manschappen niet op de bedzakken
behoeven te staan, ten einde hunne kleeding en uitrusting te bergen;
4_ ° eene voldoende toetreding van daglicht, deels afhankelijk van de verhouding tusschen de gezamenlijke grootte der lichtopeningen en het vloeroppervlak, is noodig;
5 0 onnoodig warmteverlies en tocht worde zoo goed mogelijk tegengegaan;
6° de ventilatie-inrichtingen moeten, ook des nachts, een voldoende luchtverversching verzekeren, zonder dat hinderlijke tocht ontstaat;
Z° de waschlokalen moeten behoorlijk ingericht zijn en een voldoende getal standplaatsen bevatten;
8° privaten en urinoirs moeten in goeden staat verkeeren en in voldoend aantal
aanwezig zijn;
$° de keukens behooren zoodanig te zijn ingericht, dat gemakkelijk tegen verontreiniging gewaakt kan worden;
10 ° tegen ongedierte worde gewaakt en desvereischt het noodige gedaan tot krachtige
bestrijding.
Het kon niet anders dan dat er geklaagd zou blijven worden. In Overmeer
in de provincie Utrecht sliepen de militairen op een donkere zolder met
slechte ventilatie en was hun enige wasgelegenheid een vuile sloot. Bo-
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vendien lag hun kwartier nabij een paarden- en geitenstal, 'wiens heerlijke
geuren tot eet- en slaapvertrek doordringen'.' 6 In het Zeeuwse IJzendijke
sliepen dertig soldaten op een koude vliering van een pakhuis te midden
van de konijnenvellen. 37
De lijst van klachten was zo onafzienbaar lang, dat het niet anders kon
dan dat tijdens de bespreking van het mobilisatiekrediet in mei 1915 in de
Tweede Kamer deze zaak opnieuw aan de orde kwam. Zoals in januari deed
de minister de klachten als overdreven af:
Er is geklaagd over legering in scholen, in kampen, bij particulieren. Moest spr.
de scholen ontruimen dan zouden de mannen gelegerd moeten worden in tenten
of bij partikulieren. Alles heeft zijn nadeelen. Maar legering in kampen is zeer
gezond, blijkens sprekers ervaring, en vooral nu de zomer aankomt. Dat is ook veel
goedkoper, al is 't jammer voor de mannen die zich langzamerhand één zijn gaan
voelen met het gezin, waarin zij ingekwartierd waren. Barakken bouwen was ook
niet altijd mogelijk, als men het risiko had dat de troepen spoedig zouden worden
verplaatst. Hier en daar laat de toestand inderdaad wat te wenschen over, maar de
klachten van [süAi'-er] Schaper waren sterk overdreven, bewijze de goede gezondheidstoestand van het leger. '8

De minister onderzocht sommige klachten en bracht zonodig verbeteringen aan. In Halfweg bijvoorbeeld hadden de militairen volgens hem gelijk
en regelde hij een betere ligging en ventilatie.59
Naarmate de tijd vorderde, nam het aantal klachten af. Mogelijk
verbeterde de situatie. De minister van Oorlog kwam soms met nieuwe
regelingen. Zo beval hij eind oktober 1915 dat er voldoende kribben als
slaapplaatsen dienden te zijn. Ook verbood hij het slapen op los stro en
verplichtte hij strozakken. 40 Door de vele overplaatsingen bleek het echter
niet mogelijk de kwartieren steeds schoon te houden en te zorgen voor
schone en ruime slaapgelegenheid. O p 26 januari 1916 verscheen de volgende klacht in Het Volk:
We werden overgeplaatst van ... naar ... De garnizoenen noem ik niet want dat is
geheim. De vier kompagniën [sic] lagen in drie verschillende gemeenten. De eerste
en derde kompagnie zelf in het vare zuiden. De af tand van die plaatsen naar het
nieuwe garnizoen werd in verschillende dagmarschen afgelegd. Hierover werd in
't geheel niet gemopperd, want, men wist dat men na den marsch inkwartiering
kreeg bij burgers, dus een goed potje en vooral, wat soldaten helaas niet gewoon zijn,
een zindelijke slaapplaats. Ons was wijsgemaakt dat we in het nieuwe garnizoen
schoone stroozakken met kribben zouden krijgen. Hoe groot was echter de tegenstelling, juister uitgedrukt: de verontwaardiging, toen we onze slaapplaatsen zagen.
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Hoe men de stroozakken (kribben waren niet aanwezig, dit is ook niet altijd mogelijk) ook keerde, steeds bleven ze even zwart en vet. Sommigen waren zwarter dan
zakken, waarin men tijdens een stortbui steenkolen heeft vervoerd, ook waren er bij,
waarop de sporen voorkwamen van een op minder natuurlijke wijze uit de maag
verwijderden maaltijd. Is het niet schande, dat den soldaten zulk een nachtverblijf
verschaft wordt. En dat in een garnizoen met modern ingerichte kazernes, na 1V2
jaar mobilisatie, terwijl de troepenverplaatsing lang van tevoren bekend was. Er is
maareen woord voor: 'beestachtige

De minister wilde wel een beter beeld van de legering hebben en liet een
commissie onderzoek doen. De commissie onderzocht in oktober en november 1916 verscheidene legerplaatsen en kwam in januari 1917 met veel
kritiekpunten. Minister en Kamer moeten ervan geschrokken zijn.
Bij dat bezoek werden eenige minder gunstige toestanden waargenomen, waarin
naar het oordeel der kommissie, spoedige verbetering dient te worden gebracht.
Meermalen lagen stroozakken (in enkele gevallen één matras voor twee personen)
al of niet met eenige tusschenruimte, op den vloer hetgeen ongewenscht is, zoowel
gelet op de koude als op de zindelijkheid.
Waschlokalen konden dikwijls niet worden verlicht en hadden veelal een onvoldoende aantal kranen.
Privaten voldeden in vele gevallen niet aan matige eischen; dit was in het bijzonder het geval bij hulpkazernes of gebouwen als noodlogies in gebruik. De wegen naar
waschlokalen, privaten en andere gebouwen waren vaak onbegaanbaar.
Voor het opbergen van kleeding- en uitrustingsstukken is dikwijls onvoldoende
gelegenheid. Dit werkt slecht op de discipline en bevordert het zoekraken van goederen,
terwijl het veelvuldig voorkomen van dief tallen daarmede in verband is te brengen.
Bij huisvesting van personeel bij ingezetenen werd opgemerkt, dat meermalen het
volle bedrag der inkwartieringsgelden wordt uitbetaald, terwijl door den kwartiergever niet datgene wordt verstrekt, waarop volgens de bepalingen aanspraak bestaat;
dit geldt in het bijzonder het nachtleger.
Het komt voor, dat te hooge bedragen worden betaald voor dikwijls ternauwernood geschikte logiesgelegenheden, als zolders, bergplaatsen boven stallen en andere
ruimtes, waar eenige militairen te zamen zijn ondergebracht.
In vele der bezochte kwartieren hadden de rijks- of particuliere nachtlegergoederen een zeer onzindelijk aanzien, hetgeen dikwijls te wijten is aan gebrek aan zorg
van den soldaat. Hierin is verbetering te brengen door het toonen van meer belangstelling door de militaire chef in de huisvesting van hun ondergeschikten.
Met betrekking tot het logies in kazernes en forten zij het volgende medegedeeld:
lokalen tot tijdelijk logies ingericht zijn dikwijls tochtig, onvoldoende verlicht en
niet steeds te verwarmen.
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De zindelijkheid in de kazernes laat menigmaal te wenschen.
De verwarming van de groote barakken kwam der kommissie niet steeds voldoende voor, terwijl in de ligging verbetering behoort te worden gebracht in dien
zin, dat hetzij door plaatsingvan ijzeren kribben, dan wel door het aanbrengen van
eenvoudige inrichtingen, het liggen der stroozakken op den beganen vloer vermeden
wordt.
Eenige der bezochte geïsoleerd staande barakken voor kleine detachementen
bleken gebrekkig ingericht, zonder voldoende dag- en kunstlicht en vaak weinig
zindelijk.
Het oordeel over de legering in hulpkazernes was vaak ongunstig. Dikwijls
ontbraken orde en netheid, ook daar waar overigens de gebouwen zelf zeer geschikt
waren te achten.*1

Mede naar aanleiding van dit rapport kwam de kwestie tijdens de bespreking van de oorlogsbegroting in februari 1917 weer in de Tweede Kamer
aan de orde. 4 ' Volgens de opperbevelhebber was de legeringtoestand
inmiddels sterk verbeterd. De genie had 'belangrijke verbeteringen' aangebracht en voorzieningen getroffen om aan de bezwaren tegen de noodlegering tegemoet te komen. Het enige probleem was nog 'de kwartieren in
goeden en vooral in zindelijken staat' te houden. 44 Dit lukte niet overal. De
manier, waarop de militairen met hun kwartier omgingen, was daarvan de
oorzaak. De grieven van soldaten uit Oldebroek maakten duidelijk, dat de
opperbevelhebber voor een deel gelijk had en dat de normen en waarden
van de soldaten veranderden. De hygiëne in dit kamp liet te wensen over,
vooral ook omdat de militairen zich zelden wasten en verschoonden. Het
stro in de strozakken werd niet ververst en de dekens werden niet geklopt.
Toezicht van het kader was hierop niet. Het gevolg was dat gevallen van
nekkramp zich voordeden. 4 ' Ook in 's-Gravenzande constateerde de leiding deze ziekte.46
In 1917 werd de rat meer en meer medebewoner van de kwartieren. Soldaten uit Oldebroek schreven:
Ontelbare ratten loopen ons den gehelen nacht over het lichaam, zoodat slapen onmogelijk is en eenige onzer verplicht zijn om buiten de wacht te houden, teneinde
het ongedierte te verjagen ofte vangen. Voor elke gevangen rat wordt een dubbeltje
betaald, hetgeen echter het eenige is wat te dezen gedaan wordt S

Gesproken kon worden van een plaag. De militaire autoriteiten zagen zich
begin 1918 genoodzaakt een rattenverdelgingsdienst in te stellen.4S
De situatie in veel legeringplaatsen bleef zodoende slecht. Bovendien
zaten de soldaten veelal opeengepakt in te kleine, vochtige en tochtige
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ruimtes, hetgeen een voedingsbodem vormde voor epidemieën. Tot de
zomer van 1918 bleef het Nederlandse leger hiervan gevrijwaard. Toen brak
echter de Spaanse-griepepidemie uit, die de hele wereld trof en in Nederland het eerst het leger. Doctoren hadden reeds geconcludeerd dat 'waar
menschen in groote getale bij elkaar woonden, de ziekte het eerst uitbrak'. 49
De dagelijkse berichten in de krant over de ziekte geven de ernst van de
situatie duidelijk aan. O p 17 juli meldde Het Volk dat in Amersfoort de
ziekte was uitgebroken en dat 'zeer veel militairen' naar het hospitaal waren gebracht. In Assen waren 'thans honderden militairen aan deze ziekte
lijdende'. In Ede lagen alle ziekenzalen vol zodat een noodzaal diende te
worden ingericht. De ziekte openbaarde zich hier hoofdzakelijk onder de
veldartilleristen 'die zeer slechte huisvesting hebben, n.l. boven de paardenstallenV0 De legerleiding zag de ernst van de situatie in. In Assen verbood
zij troepenverplaatsingen. De legerdagen op 23, 24 en 25 juli stelde zij uit
'wegens het heerschen van de Spaansche ziekte'/' Eind juli was de situatie
dramatisch te noemen:
Van militair-geneeskundige zijde verneemt de 'NRC' dat het aantal gevallen met
den dag toeneemt, in de eene kazerne meer dan in de andere, op het eene fort meer
dan het andere, maar bijna overal heerscht de ziekte. Het gaat niet bij tientallen
maar bij honderdtallen. Opneming in een hospitaal en isolatie van alle gevallen
is ten eenenmale onmogelijk. Dat kan alleen met de weinige ernstige gevallen, de
overigen moeten eenvoudig in de kwartieren te bed blijven. Met recht kan men
reeds thans spreken van een panepidemie. Gelukkig is het aantal ernstige gevallen
geringd'

Het laatste had te maken met het goedaardige karakter, dat de ziekte in
eerste instantie had. Het aantal sterfgevallen bleef zodoende beperkt. In
Amersfoort en Zaltbommel overleden bijvoorbeeld slechts twee militairen, terwijl daar toch vele ziektegevallen waren.« Bij het 90.000 man tellende Veldleger waren er in juli en augustus 21.900 griepgevallen. Slechts
53 soldaten stierven/ 4 Half augustus raakte de ziekte in het leger over het
hoogtepunt heen. Wel was zij overgeslagen naar de burgermaatschappij
en ook daar hield de ziekte een goedaardig karakter.« In september was de
ziekte goeddeels verdwenen tot zij half oktober weer opdook en nu veel
kwaadaardiger. Het waren nu echter niet meer zozeer de militairen die
getroffen werden/ 6 Degenen die de griep reeds hadden gehad, waren niet
meer vatbaar.
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2.2. Militair straf-en tuchtrecht
In elke maatschappij zijn de burgers plichten opgelegd, die bij niet-nakomen
ervan straffen opleveren. Militairen krijgen daar nog een aantal bij, omdat
'leger en vloot eigenlijk een aparte maatschappij vormen, met eigen wetten,
eigen deugden, eigen opvattingen etc., etc. en ook eigen misdrijven'.57
De regels voor militairen waren gedurende de Eerste Wereldoorlog neergelegd in de Criminele Wetboeken voor het krijgsvolk te Lande en voor dat te
Water en de Reglementen van krijgstucht. Behalve bij misdrijven hadden
de militairen in het dagelijks leven vooral te maken met de krijgstucht,
gecontroleerd door het kader 'ter verzekering van orde, ondergeschiktheid,
nauwgezette plichtsbetrachting en tot opwekking tot een in alle opzichten
onberispelijke levenswandel [...]'.s8
Iedere militair kwam in het bezit van een Reglement van Krijgstucht of
Discipline, waarin de opstellers hem verzekerden dat ondergeschiktheid de
ziel van de militaire dienst is.59 De krijgstucht vormde het hoogste goed van
de militaire dienst:
De krijgstucht bestaat in de hoogst mogelijke orde, in de aller spoedigste uitvoering
dergegevene bevelen, zonder de minste tegenspraak, en in de onvermijdelijke bestraffing der geringste nalatigheden of misslagen; zoo als ook der personen, welke dezelve
bedreven hebben, of hunnen plicht in het nakomen der voorgeschrevene orders verzuimen; terwijl eene volstrekte, lijdelijke gehoorzaamheid van den minderen aan
den meerderen er de grondslag van is.6°

Er waren de volgende straffen:
Aan officieren:
i. Provoost tot een maximum van veertien dagen
2. Kamerarrest tot een maximum van twee maanden.
Aan onderofficieren:
i. Degradatie
2. Cachot of gat tot een maximum van vier dagen, al dan niet op water en
brood
3. Provoost tot een maximum van veertien dagen, mogelijk om de andere
dag op water en brood
4. Politiekamer tot een maximum van veertien dagen
5. Kamerarrest tot een maximum van drie weken
6. Kwartierarrest tot een maximum van een maand
7- Stadsarrest tot een maximum van twee maanden.
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Aan soldaten:
i. Cachot of gat tot een maximum van acht dagen, om de andere dag op
water en brood en gesloten in de boeien
2. Provoost tot een maximum van veertien dagen, mogelijk op water en
brood en gesloten in de boeien
3. Straf- of politiekamer tot een maximum van drie weken
4. Kwartierarrest tot een maximum van een maand
5. Stadsarrest tot een maximum van twee maanden
6. Strafexerceren en Strafdienst
7. Plaatsing in een tuchtklasse voor recidive
8. Ontslag.
Het reglement bevatte ook nog lijfstraffen als riet- en klingslagen. Een
voetnoot maakte echter duidelijk, dat deze in 1879 waren afgeschaft.62
Volgens 'een officier' waren kwartierarrest, politiekamer, provoost en
cachot de meest voorkomende straffen. In een ingezonden briefin Het Volk
legde hij uit wat deze inhielden. Bij kwartierarrest mocht de soldaat zich
vrij in de kazerne begeven, maar was het hem verboden deze te verlaten.
De politiekamer hield in dat de gestrafte na het middageten tot de reveille
van de volgende morgen in een cel opgesloten werd. O p dagen dat er geen
dienst was (b.v. de zondag) zat hij gedurende de hele dag in de cel. Aangaande de provooststraf merkte de officier op:
De gestrafte wordt eenzaam in een kleine vaak zeer donkere cel opgesloten. Hij mag
daarin niets meenemen, wat niet tot zijn uitrusting behoort. In de cel is geen stoel
oj tafel, doch alleen een houten brits. Een halfuur voor het avondappel krijgt hij een
stroozak met deken, die weer met de reveille uit de cel wordt gehaald. De kommandeerendt officier (d.i. gewoonlijk de kompagnieskommandant) kan toestaan dat de
gestrafte stichtelijke of andere passende lektuur meeneemt. Het kan worden toegestaan. Als het den gestrafte echter niet toegestaan wordt, kan hij hiertegen niets doen.
In de cel mag geen vuur of licht branden. Is het 's winters zoo koud, dat de officier
van gezondheid oordeelt, dat de koude schadelijke gevolgen voor den arrestant kan
hebben, dan wordt de straf opgeschort, en moet dus later verder uitgezeten worden,
wat voor den soldaat eigenaardige, minder aangenaame gevolgen kan hebben, met
't oog op eventueel verlof.
De gestrafte wordt na den 2en dag onder geleide hoogstens een uur per dag 'gelucht Wanneer echter s/echts het vermoeden bestaat, dat de arrestant zal trachten te
ontvluchten, heeft het luchten niet plaats. De provooststraf kan verzwaard worden
met de toevoeging, om den anderen dag te water en te brood. Den eersten dag krijgt
'l'' g
gewom soldateneten, den tweeden dag alleen water en brood, en
zoo vervolgens. Een werkelijk barbaarsche verzwaring der straf is de sluiting in de
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boeien. Den eenen dag is de arrestant geboeid, maar krijgt warm eten, den volgenden dag kan bij zich vrij in de cel bewegen, maar moet op water en brood leven.

Cachot was volgens de officier een soort verzwaarde provoost. De straf
duurde vier of acht dagen. De korte straf zat de overtreder geheel op water
en brood uit, de lange om de andere dag op water en brood en gesloten in
de boeien/"
De compagniescommandant deelde de straffen uit, waarbij zij opgemerkt dat voor provoost en cachot toestemming van de bataljonscommandant benodigd was. In de praktijk keurde, volgens de officier, deze de
straf gewoonlijk goed. Het leidde tot willekeur en de extreme situatie dat
jongere, onervaren officieren oudere militairen straften.
De gestrafte militair had de mogelijkheid om zich te beklagen bij de
Krijgsraad en daarna bij het Hoog Militair Gerechtshof, echter zonder opschorting van de straf. De strafwas reeds uitgezeten als het beroep diende. 64
In de politiek en onder (militaire) deskundigen bestond discussie over een
mogelijke verandering/modernisering van het militair straf- en tuchtrecht.
Sommigen wilden de rechten van de mindere meer waarborgen, welk idee
zeker was ingegeven door de vele excessen, die ook in de klachtbrieven in
Het Volk tot uiting kwamen. Een zestal voorbeelden moge ter verduidelijking dienen. In Haarlem kreeg een militair veertien dagen provoost voor
het onder de kin aaien van een meisje/" Negen militairen kregen vier dagen
kwartierarrest, nadat zij een verzoek om een ruimere verlofregeling aan de
minister van Oorlog hadden verzonden/' 6 Een in Tilburg gelegerde militair
kreeg acht dagen politiekamer omdat hij in verband met het zoeken naar
onderdak voor zijn vanwege huurschuld uit huis gezette echtgenote een
dag te laat van verlof terugkwam. 6 " Een huzaar maakte een opmerking over
de scheldpartijen van het kader en kreeg daarvoor straf: 'Veertien dagen
provoost, om den anderen dag water en brood en gesloten met een ketting, zie hier het middeleeuwsch-barbaarsche vonnis.' 68 Nadat luizen waren
ontdekt in een in reparatie gegeven borstrok kreeg de eigenaar, gelegerd
in Tilburg, veertien dagen politiekamer. 69 In hetzelfde Tilburg onderging
een dertigtal soldaten een provooststraf van acht tot veertien dagen, nadat
geweigerd was een zeer vervuilde meelfabriek met brandgevaarlijke trappen
als legerplaats te betreden. 70
Klachten kwamen ook binnen over het oneigenlijk gebruik van het
tuchtrecht. In het begin van de mobilisatietijd kwam het nogal eens voor
dat commandanten het intrekken van verlof als straf hanteerden. Hierover berichtten soldaten uit Zwolle, Tilburg, Naarden, Deventer, Vianen
en Overmeer.71 De opperbevelhebber van Land- en Zeemacht verbood
weliswaar deze sanctie/ 2 in de praktijk veranderde de situatie echter niet.
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Commandanten gingen daarna dusdanig lang straffen, dat het verlof van
de militairen niet kon worden verleend vanwege het uitzitten van de straf.
Direct na het van kracht worden van de militaire order gebeurde dat reeds
in Vianen. n Een andere vorm van oneigenlijk gebruik maken van de regels
was het collectief straffen van soldaten. Voor wat één persoon had gedaan,
kreeg een hele groep straf. Een oud-hoofdofficier meende dat in de krijgsmacht deze verboden vorm van straffen gemeengoed aan het worden was:
Het schijnt in het leger een meer en meer heerschend misbruik te worden in geval
van eene overtreding van de krijgstucht, wanneer men den schuldige niet kan opsporen, een geheele groep vanpersonen, h.v. een sektie of kompagnie te straffen, waartoe
naar men oordeelt, de schuldige zeker behoort. Op die wijze wordt werkelijk de
schuldige gestraft en het feit, dat er tevens honderd anderen voor moeten boeten,
schijnt men niet te tellen.7*

In Het Volk vielen regelmatig klachten hieromtrent te lezen. In Edam
hielden de commandanten in verband met baldadigheden van een drietal
soldaten de avondpermissie in voor de hele troep.75 In Tilburg was brand
ontstaan in een kwartier en een soldaat zou hieraan schuld hebben. De
manschappen ontvingen daarop 7 tot 25 cent soldij minder. 6 Nadat enkele
militairen uit Assen ongeoorloofd verlof hadden genomen, zadelden de
commandanten de gehele compagnie met een zware dienst o p . " Vanuit
Den Bosch en Hoek van Holland schreven soldaten dat aldaar regelmatig
collectief werd gestraft.
Het weigeren om een collectieve straf te ondergaan kon niet door de
beugel. Een milicien van de infanterie weigerde eenmaal mee te doen aan
een strafexercitie en de zaak kwam bij de krijgsraad. De auditeur-militair
stelde hem niet in het gelijk:
Ter zake zich te hebben schuldig gemaakt aan dienstweigering stond heden voor den
krijgsraad terecht de milicien der infanterie P.E. Deze weigerde deel te nemen aan
n strafexercitie opgelegd aan hem en zijne kameraden door zijn kompagnies-kommandant, omdat er op hun slaapzaal, waar een ioo-tal manschappen sliepen [sic],
's nachts onordelijkheden hadden plaats gehad, zonder dat het gelukte de belhamels
te ontdekken. Bekl. die nog nimmer gestrafi werden als goed soldaat bekend stond,
weigerde aan de exercitie deel te nemen op grond, dat hij niet aan de onordelijkheden had deelgenomen.
Zijn kompagnies-kommandant [...] onderhield bekl. herhaaldelijk over zijne
weigering, doch deze bleef, hoewel zijn houding koirekt en kalm was, zooals de
luitenant thans verklaarde, weigeren, ook toen getuige hem er op wees, dat de zaak
ernstige gevolgen voor hem zou hebben.

MILITAIRE KLACHTEN

IO3

Bekl. begreep nu, dat hij zeer onverstandig gehandeld had, en had er spijt van.
De auditeur-militair, rekening houdende met de jeugd van den beklaagde, zijn
blanko-strafregister en zijn goed gedrag, vorderde 6 weken militaire gevangenisstraf
met aftrek van de preventieve hechtenis.1''

Onbekend is of de rechters de eis overnamen.
Een laatste type klachten over het straf- en tuchtrecht had te maken
met de omstandigheden waaronder soldaten straffen ondergingen. De
arrestlokalen waren regelmatig in slechte staat en niet te vergelijken met
gevangeniscellen. Een militair, die veertien dagen provoost in Harderwijk
had uitgezeten, noemde de straf'beestachtig'. Hij legde uit waarom:
Want die straf is een gemeenheid. Het is niet een poging 'om te verbeteren', zooals elke
disciplinaire straf moet zijn. Het is een poging om te breken, het is in veel gevallen
een middel tot wraak — en een zeer geliefd middel.
De provooststrafis, in de vorm waarin zij nu bestaat, meer een marteling dan een
straf. En een marteling, die niet zonder verfijning is inderdaad. 'Eenzame opsluiting,
dat wil op zich zelf nog al wat zeggen. Maar het is nog lang niet hard, niet wreed genoeg. Daar moeten allerlei dingen bij verzonnen worden om den gestrafte toch vooral
dieper naar beneden te trappen, om hem te doen beseffen, hoezeer hij geaard en gebroken moet worden - om hem vrees in te boezemen. Berust de discipline, waar men in
het leger de mond zoo van vol heeft, niet voor negen en negentig procent op vrees?
De cel is klein en benauwd. Zelf mijn cel was dat, en die behoort bij een nieuwe
kazerne en was onzegbaar veel beter dan die in de andere kazernes. Ze was vier à
vijf passen lang en twee passen breed. De vloer was van steen. Het was in januari en
er was geen verwarming. Er mocht geen stoel of tafeltje in gebracht worden en het
eenige 'meubel' was een houten brits, waar 's avonds de stroozak opkomt.
Het valraam, dat op de buitenlucht uitkwam - zeldzaam gunstige omstandigheid! - was omspannen met dicht en sterk ijzergaas, ook de opening was daar, van
boven mee afgedekt. En achter dat glas waren dikke tralies ruitgewijs aangebracht
en bovendien doorvlochten met prikkeldraad.
De deur was ongeveer een centimeter dik, voorzien van een slot en twee zware
grendels en aan den binnenkant glad met ijzer beslagen. Er boven was een getralied
gat. Een dergelijk verblijf is op zichzelf al niet zeer opwekkend en weinig geschikt om
je de vaderlijke hand te doen voelen van den superieur, die je op beter wegen leiden
wil. Maar nu de verfijning. De ruit van het valraam is van matglas. Misschien zou
de arrestant zich verheugen in het spel van de wolken of hij zou vogels kunnen zien,
die hoog in de vlucht voorbij vliegen. [...]
De provoostarrestant mag geen mes of vork gebruiken. Zijn aardappels moet hij
met den lepel eten, zijn stukje vleesch met de tanden en vingers van mekaar scheuren. Opdat hij zich dichter voele komen bij het gekerkerde beest? - Neen - omdat
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die dingen wapens zijn en tot zelfmoord gebezigd zouden kunnen worden. Men weet
dus, waartoe deze afzondering iemand voeren kan.*"

Waren de cellen in de kazernes 'officieel' ingericht, in de kwartieren gemaakt vanwege de mobilisatie diende de leiding geïmproviseerde ruimtes
te gebruiken. Dat leidde nogal eens tot wantoestanden. Zo was er in Den
Helder een onderaards, vochtig, stinkend vertrek voor de provooststraf ingericht.8' De provoost in Nieuwenhoorn was drie meter lang en iV4 meter
breed. Er kon geen zonlicht naar binnen komen, er was geen ventilatie en
geen verwarming.8" In Roosendaal was een provoost in een paardenstal ingericht. De urine van de paarden liep door de tochtige cel weg. Slapen bleek
moeilijk vanwege het lawaai dat deze dieren maakten. 8 ' De militaire arts had
in Hooge Mierde de provoost afgekeurd omdat er geen licht en verse lucht
naar binnen kon. Desondanks was de cel nog steeds in gebruik.84
De minister van Oorlog heeft waarschijnlijk weinig aan de situatie gedaan. Uiteraard wilde hij de gezagshiërarchie in het leger niet aantasten.
De tucht was immers de ziel van de militaire dienst. De soldaten moesten
als burgers in uniform er maar mee leren leven. De sociaal-democratische
soldatenactivist Hendrik van der Ploeg vatte de verschillen tussen militaire
en burgermaatschappij samen:
Reeds direct bij het ontwaken wordt de soldaat er aan herinnerd dat hij bij niet stipt
opvolgen van een bevel strafbaar is. Nu is het ieder van ons bekend dat zeer dikwijls
voor geringe fouten zware straffen worden uitgedeeld, zooals provoost en cachot. Wij
weten dat in de burgermaatschappij een straf van b.v. 14 dagen hechtenis pas wordt
opgelegd na een vrij ernstig vergrijp. In dienst krijg je 14 dagen provoost voor veel
geringere feiten en bovendien is er een zeer groot verschil in de rechtspleging. Ab
soldaat is het je compagnies-commandant die alléén, afgaande op wat een korporaal,
onderofficier of andere 'meerdere zegt, de straf bepaalt en doet voltrekken. In de
burgermaatschappij is het de rechtbank. AL soldaat heb je voor de vergrijpen, onder
het tuchtrecht vallende, geen advocaat, in de burgermaatschappij daarentegen kan
je een advocaat ambtshalve (d.iv.z. kosteloos) je zaak doen bepleiten.^

2.3. De zwaarte van de dienst
Van het dagelijks leven bij Land- en Zeemacht is niet gemakkelijk een
beeld te geven. De taken bij de diverse onderdelen waren daarvoor te
divers. Het kan niet anders dan dat een gewone dag bijvoorbeeld bij de
kustwacht er heel anders uitzag dan bij de artillerie. Zelfs een dagindeling,
die uniform zou zijn voor het hele land, was er niet. Lokale commandanten
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hadden hier de vrije hand en bepaalden hun eigen tijden. Sommigen waren
voorstanders van lange dagen. In Utrecht stelde een commandant, volgens
soldaten, in maart 1915 het volgende rooster vast:
vi. Dagrooster A
05.00 uur
05.30 uur
05.45 u u r
06.15 u u r
07.00 uur
17.00 uur
17.30 uur
22.00 uur

Reveille
Ontbijt
Ziekenrapport
Aantreden
Uitrukken
Troepen terug op kazerne
Avondeten
Avondappèl (Zaterdagavond om 23.00 uur)

Het Volk, 5-3-1915.
De schrijver vermeldde erbij dat met ingang van 1 mei de reveille nog vervroegd en reeds om 4.30 uur geblazen zou worden. Of het hiervan gekomen
is, is onbekend. De reveille om 5 uur 's morgens was voor militairen vroeg,
maar zeker geen uitzondering. Een commandant bij de landmacht liet in 1915
een dag op dit zelfde tijdstip beginnen.86 O p het fort de Gagel nabij Utrecht
was het niet anders.8" Ook commandanten in Tilburg lieten hun soldaten
soms om 5 uur opstaan.88 Zeer extreem was volgens de soldaten de handelwijze van een commandant in Ede. In juni 1915 vaardigde hij een nieuwe
dienstregeling uit, waarin de reveille om 3.00 a.m. gepland stond. 8 ' Een normale dagindeling schijnt in fort Blauwkapel bij Utrecht te zijn toegepast:
va. Dagrooster B
06.00 uur
06.30 - 07.30 uur
07.30 -14.30 uur
14.30- 15.30 uur
15.00 uur
15.00- 16.00 uur
17.00 uur
23.00 uur

Reveille
Morgenappèl en ontbijt
Uitoefening van de dienst
Verzorging van persoonlijke kleding en uitrusting
Middagappèl
Diverse werkzaamheden als aardappels schillen
en schoonmaken
Verlof
Avondappèl

D.T. Koen, Utrecht Verdedigd, p. 43. In de winter begonnen alle handelingen een uur later.
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In het begin van de mobilisatie, toen n o g onduidelijk was of N e d e r l a n d bij
de oorlog betrokken zou raken, zullen de meesten de zin van de activiteiten
i n d e krijgsmacht hebben ingezien. N a verloop van tijd week het werkelijke
oorlogsgevaar en werd wat eerst zinvol leek plots nutteloos. Kritische sociaal-democratische officieren spraken van 'die vervloekte bezighouderij':
Aan de grenzen smokkelaars vangen, per slot van rekening jacht maken op je eigen
soldaten, die smokkelden. Hm, een zeer hoogstaande en innemende bezigheid! Bij
andere plaatsen, waar het matiger is, de meer achterwaarts gelegen garnizoenen,
daar houdt men de compagnieën bezig met een eindeloos pionieren (het meest geestdoodende werk dat er bestaat, daar het materiaal ontbreekt om iets bekoorlijks te
maken), met poetsen en kleine exercities of dergelijke bezighouderij. '"'
Voor de meeste soldaten gold dat zij 2V2 à 3 jaar dit ongevarieerde werk aan
het doen waren. Over het eindeloze en geestdodende exerceren schreef een
soldaat, gelegerd in N o o r d - B r a b a n t , een brief aan Het Volk m e t een meer
dan duidelijke toonzetting:
De exercitie schijnt een hoofdbestanddeel uit te maken van de kennis en bekwaamheden van den soldaat. Dikwijls heb ik me afgevraagd, wat zou toch eigenlijk het
moeielijke wezen van deze kunst, want ofschoon ik nu bijna 2 jaar in dienst ben en
altijd trouw aan de oefeningen heb deelgenomen, schijn ik en met mij duizenden
kameraden, in deze kunst nog niet zoo ver te zijn gevorderd, dat we nu eindelijk eens
mei dit door alle soldaten verfoeide werk kunnen ophouden. Kunnen we niet netjes
genoeg in den pas loopen, de geweren presenteeren, in den aanslag brengen, afzetten
of aan den schouder hangen? Ab dat het geheim van de kunst is, dan houd ik trots
de bewering van de deskundigen vol dat ieder die 2 jaren heef geëxerceerd in dit
opzicht volleerdis en dus gevoeglijk met dat onaangename werk kan ophouden. Toch
veronderstel ik, dit het ware van de kunst niet is gelegen in de koirekte uitvoeringen
van de bewegingen. Men moet dit werk kunnen doen uren achtereen. En dat is juist
wat we maar niet kunnen leeren. We kunnen maar niet ophouden met denkende
menschen te zijn en te worden als machines, die uren achtereen dezelfde bewegingen
uitvoeren met nooit falende juistheid. We kunnen maar niet ons eigen ik tot een ding
»ïaken, dat geen andere levensuiting beloof, dan 't uitvoeren van de gegeven kommando's. We leeren het nooit.
L a n d s t o r m m a n A . M . (Adriaan) de J o n g hield van zijn diensttijd een dagboek bij. Zijn bevindingen publiceerde hij o n d e r de schuilnaam Frank van
Wezel vanaf juni 1917, toen hij o n d e r de w a p e n e n moest k o m e n , in Het
Volk, met als titel 'Notities van een L a n d s t o r m m a n ' . D e J o n g was sociaaldemocraat en had een weerzin tegen de militaire dienst. Hij was echter
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tevens een groot verteller, die het leven in dienst levendig en kleurrijk schilderde. D e sleur en eindeloosheid van de dag schetste hij als volgt:
De dagen draaien, maar ze draaien langzaam. Och god, ze draaien toch zo langzaam. Van 's morgens half zes tot 's middags twaalf uur, das zes-en-een-halfuur. En
een uur is een aller verschrikkelijkst taai ding, als je het de hals om moet draaien. En
dat moet. Dat moet, meedogenloos. Soms is het gruwelijk. Dan exerceerje in het gezicht van de korpsklok. En daar zijn vele horloges op de soldatenarmen bevestigd in
leren banden. Ah! Die tergende korpsklok. Hij schenkt je geen minuut, geen enkele
seconde. Met een weerzinwekkende nauwgezetheid telt hij ze alle af, één voor één
... één voor één ... één voor één ...Je kijkt, je tuurt, je staart... Hij gaat niet meer
vooruit, die beroerde wijzer! Staat de tijd stil? Is het al niet erg genoeg? 'Rechts uit de
flank!' 'Links om!' 'Knielen!' en bij dit alles nog stilstand van de tijd?! Dan wend je
je ogen af. Je kijkt een tijd lang niet, om zekerheid te krijgen of het ontzettende waar
is, of de tijd werkelijk stilstaat. Je spant je in. Je houdt je gretige ogen moeizaam in
bedwang. Een reuzentijd kijk je niet op de klok, een eeuwigheid. Dan hoopvol— 't
is al zó langgeleden! Het uur moet al een heel eind om zijn! — dan loerje even glimlachend tegen de klok, die wel goeie tijding geven zal. Maar de glimlach verstijf om
je mond. Wat! Drie minuten?... Onmogelijk!Je ruktje mouw omhoog, een blik op je
horloge: 't is zo ... drie minuten, drie onnozele minuten! Je had in die tijd een hele
krant vol kunnen schrijven of een gebeeldhouwde boekenkast maken, al naar je vak
is. Drie minuten! En dan zeggen ze nog: dat de tijd arendsvleugelen heef ! Arme onnozelaars die zo'n spreekwoordje in mekaar knutselen. Laat ze eens een paar dagen
[...] als rekruut komen staan! En exerceren. In het gezicht van de korpsklok. En als
het dan avond is en je maakt je berekening: wat hebben we nou gedaan vandaag?
Dan ontsnappen je uren waaraan je geen herinnering meer hebt. Waarvan je met
geen mogelijkheid kunt zeggen, hoe je ze hebt doorgebracht. En ze duurden toch zo
eindeloos, zo mensonterend lang?'1
rijd was in de notities een terugkerend t h e m a . Verveling was er alom.
Illustratief hiervoor m o g e het verhaal zijn over de lijntrekkerij (het niets
uitvoeren of d o e n ) :
Ik zag de lijntrekker deze morgen. Het was ergens op een groot zandig terrein, waar
men aan atletiek doet. Er stond een half afgebouwd stenen muurtje en daar kwam
hij uit. In de ene hand droeg hij een houten hamer en in de andere een paaltje, een
klein, puntig paaltje. Ongeveer twintig meter van me af bleefhij staan, keek naar de
lucht, wendde dan z'n ogen naar ons en nam daarop de grond voor hem in 't vizier.
Langzaam ging hij zitten, plat op de grond met z'n benen gespreid. En voorzichtig,
devotelijk bijna, legde hij het paaltje naast de hamer op het vochtige zand, verschikte
ze tot ze mooi 'gericht' lagen en zuchtte toen van verlichting en zelfvoldaanheid.
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Met majestueuze bedaardheid keek hij rond, haalde pijp en tabak voor de dag
en stopte. Ik heb nog nooit een pijp zo wetenschappelijk langzaam zien stoppen. Het
begon bewonderenswaardig te worden en ik keek ademloos toe, nieuwsgierig wat
dat worden moest. Toen de pijp brandde, blies de man behaaglijk blauwe wolkjes de
lucht in, keek ze met half toegeknepen ogen na, waaide ze met zijn hand naar zich
toe en snoofgenietend de lucht van het nicotiaanse kruid in. Daarna stond hij op,
rekte zich uit, liep een paar passen heen en weer en bleef toen weer voor zijn hamer
en paaltje staan, stak de handen in de zakken en verdiepte zich in onbegrijpelijk
zware gepeinzen over onbekende vraagstukken.
Het duurde lang eer hij er weer toe overging plaats te nemen bij de geheimzinnige
voorwerpen, die daar nog altijd op het zand lagen te wachten. Even streelde hij de
hamer, het paaltje, zachtjes, liefkozend. Toen nam hij ze weer in de hand, bekeek ze
lang en aandachtig, peuterde met de punt van het paaltje in het zand, duwde het
een eindje in, liet het los en, waarachtig, het bleefstaan. Blijkbaar verrast over deze
zonderlinge uitwerking van zijn daad, stond hij op, liep een pas of wat achteruit en
keek met kritische blik naar het baldadige paaltje, dat daar maar in het zand bleef
staan na een simpel duwtje. Ontevreden schudde hij het hoofd, nam het paaltje uit
de grond en keek bedenkelijk naar het spitse puntje, veegde dat schoon op z'n mouw,
heel nauwgezet en constateerde dan dat het onbeschadigd was. Gerustgesteld ging hij
weer zitten en ... kwam tot de ontdekking dat zijn pijp leeg was.
Derhalve klopte hij de as eruit en stopte haar met hetzelfde heerlijke manuaal
van deftige bezadigdheid opnieuw. Dan zette hij het paaltje in het zand, met de
punt naar beneden, nam de houten hamer en gaf behoedzaam het paaltje een klapje
op z'n kop. Het zakte enkele centimeters in het zand. Verschrikt hield hij op en staarde verbaasd naar het zonderlinge ding, dat zo snel weg wou zakken. Hij onderzocht
het zand, haalde het paaltje eruit en duwde het kuiltje zorgvuldig weer dichte
Van tijd tot tijd wetden oefeningen gehouden, soms wel van tien dagen
lang. Deze moeten voor veel soldaten in vergelijking met de normale bezigheden een schok zijn geweest. Frederik Reinier Schweppe beschreef in zijn
dagboek zon oefening. Voor hem waren het 'beroerde dagen en nachten,
en dagen zonder voedsel'. Voornamelijk moesten soldaten marsen. Soms
gebeurde het dat er geen overnachtingsplaats voor de soldaten was. Zij
moesten dan zelf een kwartier zoeken. H De meeste oefeningen leken sterk
op elkaar. Van afwisseling en lering was op een gegeven moment dan ook
geen sprake meer. In het algemeen kan worden gesteld dat mede hierdoor
de dienst 'niet aangenaam en opwekkend' was, zoals de autoriteiten later
moesten toegeven.91
Aan het begin van de mobilisatietijd dienden de manschappen die reeds
lang niet meer opgeroepen waren, opnieuw getraind te worden. Dat viel velen, maar vooral de oudere landweermannen, zwaar. Al na een paar weken
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klaagden zij over de zware dienst. 96 Deze ging soms dag in dag uit door.97
Schreeuwende commandanten tastten volgens hen daarbij onmiddellijk de
'goede geest' aan.98 Zij organiseerden marsen die zeveneneenhalf uur duurden met maar anderhalf uur rust. 'Van verschillende kanten' meldden militairen dat uitvallen straf opleverde; inhouding van verlof was regelmatig
de sanctie.99 Ook bij slecht weer gingen de oefeningen door. Een bivak in
de ijzige kou leidde volgens soldaten tot ioo zieken.100 De landweermannen
waren het wel met de training eens, de lengte ervan achtten zij echter niet
zinvol en was kwalijk voor hun normale leven:
Onze landweermannen klagen allerwege over de lange en zware diensten welke zij
hebben te verrichten. Ongetwijfeld maakte de plotselinge mobilisatie het noodig
dat de landweer opnieuw getraind werd, ten einde binnen den kortst mogelijken
tijd berekend te zijn voor de taak welke eventueel door haar was te vervullen. Van
de noodzakelijkheid, dat die training drie volle maanden in beslag moet nemen en
wellicht zal moeten worden voortgezet, totdat, ja misschien de vrede in Europa zal
zijn teruggekeerd, zijn wij allerminst te overtuigen. De geoefendheid der Landweer,
laat naar onze vaste overtuiging in geen enkel opzicht te wenschen over; trouwens,
de tot oordeelen bevoegde autoriteiten zijn zulks roerend met ons eens.
Waarom dan, vragen wij, geen wijzigingen gebracht in den dienst, waarom deze
tot in lengte van dagen bestendigd! Men vergeté niet, dat de meeste landweermannen
huisvaders en zakenmenschen zijn, wien iederen dag, dat zij langer onder de wapens
verblijven, enorme schade berokkend wordt. Velen moesten reeds achteruitgang van
hun bedrijven konstateeren, en zeer begrijpelijk is dan ook de angst die hun bekruipt, dat het te gronde gaan van hun broodwinning nog slechts als een kwestie van
tijd beschouwd zal dienen te worden. Laat ons aannemen, dat het voorlopig gemobiliseerd blijven een gebiedende noodzakelijkheid is, dan nog zou o. i. het bezwaar
om op dien grond, meerdere vrijheid van beweging aan het kontingent militairen
waarvan hier sprake is te verkenen, moeilijk te verdedigen zijn. Thans is de dienst
der menschen zoodanig geregeld, dat zij van 's morgens 8 uur tot 's middags 4 uur
in touw zijn en rekent men daarbij den tijd benoodigd voor aardappeljassen en
middageten, dan vindt de landweerman eerst des avonds te $'/2 à 6 ure gelegenheid
om zich buiten de kazerne te bewegen, ten einde zich met het afwikkelen van hun
eigen zaken bezig te houden, op het behoorlijk afdoen echter waarvan het feit, dat
hij — evenals de militielichtingen — 's avonds voor 10 uur weder present moet zijn,
alweer zeer belemmerend werkt.'°'
De drie maanden training diende de landweer echter te volbrengen, daarna
was er meer bewegingsruimte toegestaan en kwamen klachten als hiervoor
vermeld niet meer in de krant. Zware en lange diensten bleven evenwel
voorkomen; de militairen moesten immers bezig en de geoefendheid op

HO

NIET VOOR GOD EN NIET VOOR HET VADERLAND

peil gehouden worden. Disciplinering was daarbij zeker ook een nevendoel. Met het oog daarop was er in Naarden bij een oefening een gebrek
aan rustpauzes.10' De vervroeging van de dienst was hiertoe eveneens een
middel. Bijvoorbeeld in Uitwijk was, nota bene in december, de reveille op
6 uur 30 in plaats van op 7 uur gesteld.'0'
Klachtbrieven over de zwaarte van de dienst bleven dan ook binnenkomen bij de redactie van Het Volk. Vanuit Apeldoorn klaagden soldaten
dat in 'hondenweer' de gehele infanteriebrigade (totaal 5.000 man) moest
marsen.104 In Alkmaar dienden de hospitaalsoldaten een dienst van 34 uur te
draaien. Hooguit was er vijf uur geslapen.101' De zomer van 1915 kende zeer
warme periodes. De lange marsen gingen echter door, bijvoorbeeld in Brakel
en Den Haag. In laatstgenoemde plaats raakten hierbij twee soldaten buiten
bewustzijn."'6 In Nieuwenhoven (waarschijnlijk wordt Nieuwenhoorn bedoeld) liepen de soldaten 's nachts een mars, zonder voldoende voedsel. Hun
slaapplaats was op straat.'°~ In Vreeland dienden soldaten te heien in verband
met het maken van borstweringen. De dienst duurde van 6 uur 30 tot 17 uur
met slechts anderhalfuur rust.loS Het aanleggen van een verdedigingswerk
zorgde in Moerdijk in de zomer van 1916 voor de nodige ontevredenheid:
We zijn hier al een ige maanden bezig met het graven van een stelling. Verschillende
hooge oomes schijnen er niet veel van te weeten hoe ze zoon dag in elkaar moeten
draaien, want als er weer een hoogere komt, dan keurt die de zaak maar weer af.
Dat zou niet erg voor ons zijn, als wij er niet de dupe van werden. Maar nu moet
de stelling ongeveer 10 september klaar zijn. Alle troepen zijn geconcentreerd en
graven, giaven zich 'wild', 's Morgens 4.30 uur reveille. Om 6.30 begint de gtaverij
tot 's avonds $ uur, met een halfuurtje tusschenpooze voor broodeten. 't Is meer dan
schande zoon lange werkdag.'°''

Bij wielrijdersonderdelen in Gouda waren mensen ingedeeld die de kunst
van het fietsen niet machtig waren. Na een paar rijlessen hadden zij reeds
een nachtelijke oefening met een ongeluk als gevolg.110 In Naarden leidden
zware diensten naast het slechte voedsel tot nogal wat ziektegevallen.111 Een
compagnie uit Deventer moest eens al om 3 uur 45 uitrukken voor een
mars van 30 kilometer. Eten en drinken mochten niet worden meegenomen en er was een rustpauze van slechts zeven minuten.112 In Apeldoorn
was er een vierdaagse oefening bij een temperatuur van -io°C." 3 In Zeeland
zagen soldaten zich als 'tewerkgestelde boeven'. Na de reveille om 6 uur
werden er vanaf 8 uur 30 tot 18 uur dagelijks graafwerkzaamheden verricht
met een uur pauze."4
Meer dan over de zwaarte van de oefeningen klaagden soldaten over de
wachtdiensten. Deze waren veelal 24 uur lang en kwamen voor veel solda-
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ten te frequent voor. In Zeist waren bij het kamp met Belgische vluchtelingen vier compagnieën met 130 manschappen aangesteld voor de wacht.
Terwijl het de regel was dat tussen deze diensten drie nachten om te slapen
moesten zitten, was hier slechts sprake van twee nachten." 5 De grenswacht
in het Zeeuws-Vlaamse Nieuw-Namen had met hetzelfde probleem te
maken: te weinig mensen voor te veel wachtdiensten. Uit protest hiertegen
verzonden de gedupeerden een telegram aan de minister van Oorlog." 6
Dit leidde niet tot een oplossing, want dezelfde manschappen klaagden in
juni 1915 dat er na vijf maanden niets veranderd was. Het ritme was 'nachtwacht; nacht-slapen' gebleven."7 Bij het militair hospitaal in Leiden was
eveneens te weinig mankracht gedetacheerd met hetzelfde euvel als gevolg.
Bovendien kregen de militairen na een wachtdienst geen vrije dag." s Aan
de Belgische grens bij Weebosch in Noord-Brabant kwamen wachtdiensten
van 26 uur regelmatig voor, volgens de soldaten om de andere dag.'"' Ook
in Utrecht was de situatie op de verschillende forten slecht, zoals soldaten
in april 1916 schreven:
De gelegerden te Utrecht en omliggende forten klagen in 't bijzonder over te veel en
te zware wachten. Bovenal doet hier ook de zeer slechte inrichting der wachtlokalen
haar invloed voelen. De wacht te 'Ruimzicht behoorende tot het fort 'Ruigerhoek'
wordt ondergebracht in de kantine aldaar. Deze kantine is tevens het lokaal waar
een landstormklas van ongeveer 100 man theoretisch militair ondemcht ontvangt.
Indien zidk[s] plaats heeft, moet de geheele wacht (16 manschappen en 1 korporaal)
weer of geen weer naar buiten.
Aan de grenzen heef men op de meest[e] plaatsen de loffelijke regeling om de
wacht 's morgens te doen optrekken, zoodat de afkomende wacht dien dag vrij heeft.
Het komt ons voor dat zidk een goede regeling ook voor Utrecht en andere plaatsen
gewenscht was inplaats van de aflossing 's middags te doen na meestal een vermoeiende dagtaak of marsch.'10

De opperbevelhebber van Land- en Zeemacht kwam in de herfst van 1917
met een order, die de bevestiging inhield dat tussen wachtdiensten minimaal drie vrije nachten moesten zitten. In Wijk aan Zee kon de leiding
zich hier echter niet aan houden. De kust en de artillerie-inrichtingen bij
de Hembrug vormden de wachtobjecten, zodat de soldaten toch om de
andere nacht op wacht gingen.'2 '
Ook in het laatste oorlogsjaar was er nauwelijks sprake van verlichting.
In Nunspeet was een vluchtoord (vluchtelingenkamp) waarbij speciale
bewakingstroepen waren gedetacheerd. O p de wacht bestond een strenge
controle. Hun legering was niet optimaal. De waszaal geleek volgens soldaten meer op een 'kippenhok', zodat zij zich maar onder de pomp wasten.'22
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In Gestel bij Eindhoven duurde de wacht te lang en was er geen eten.123
De militairen aan de grens bij Baarle-Nassau gingen zoals reeds eerder gemeld nog steeds om de andere dag op wacht, tussendoor waren er gewone
diensten. De wachtlokalen waren klein en er waren geen britsen om op te
rusten.'' 1 In Rotterdam kregen soldaten na een wachtdienst nooit een echte
vrije dag. De soldaten dienden altijd op appèl te verschijnen.125

2.4. Verlof
In de eerste dagen van de mobilisatietijd was het door het oorlogsgevaar
niet mogelijk om verloven te verlenen. Dat gebeurde echter toch vrij snel.
O p 19 augustus kwam de opperbevelhebber met de volgende order:
De militaire autoriteiten zijn bevoegd om aan de onder hunne bevelen gestelde
militairen eendaagse verloven te verkenen, aanvangende des avonds na afloop der
oefening en eindigende in den avond van den daaropvolgenden dag, en wel in dier
voege:
1. dat aan personen, behoorende tot de bezetting van forten zulk verlofkan worden verleend ten hoogste éénmaal in de 7 dagen, en aan de overige militairen, ten
hoogste éénmaal in de 10 dagen;
2. dat aan militairen, die in den tijd van 24 uur voor heen- en terugreis hunne
gezinnen niet zouden kunnen bereiken, tweedaagsche verloven kunnen worden verleend, doch alsdan ten hoogste éénmaal in de 14, respectievelijk 20 dagen;
} . Dat de verloven zoodanig worden geregeld, dat zij over de verschillende dagen
der week zooveel doenlijk gelijkmatig worden verleend, opdat de oefeningen der
troepen daaronder niet lijden en de beperkte dienst op de spoorwegen geen overlast
ondervindt;
4. dat de verloven in elk geval slechts worden verleend, voor zoover de dienst, de
te volvoeren opdracht of de veiligheidzulks gedoogen.'16

Het uitgangspunt was duidelijk: verloven moesten gezien worden als een
soort gunst; de lokale commandanten konden naar eigen inzicht verlof
verlenen. Een onvermijdelijk gevolg hiervan was dat ongelijkheid zou optreden en, naar mate de mobilisatietijd zou voortduren, klachten zouden
worden geuit. De vrijheid die de commandanten hadden, leidde tot willekeur en ongelijke behandeling. In Hellevoetsluis besloot de commandant
dat verlof eenmaal per tien dagen niet mogelijk was. Slechts om de twaalf
dagen was een vrije dag hier toegestaan.'27 In Amsterdam stond de commandant pas verlof toe, indien de potentiële verlofganger een plaatsvervanger voor de dienst had gevonden. Het gevolg was dat velen niet met verlof
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konden gaan.'28 Aan de grens was nog minder mogelijk. In Baarle-Nassau
leidde willekeur bij het al dan niet verlenen van verlof tot een oproer. Ruwweg 700 man trokken in een demonstratieve optocht naar de majoor. Deze
beschouwde de actie als een samenzwering. Naar het schijnt is hij de soldaten wel tegemoet gekomen.119 'Vele Friesche Landweermannen' schreven in
november uit Alphen (Noord-Brabant) de volgende brief aan Het Volk:
Op een enkele uitzondering na zijn wij, allen Friesche Landweermannen, waaronder vele mannen al van 33 à 34 jaar en vaders van tamelijk groote gezinnen, reeds
van het begin der mobilisatie hier in Brabant geweest, ver van vriend en huisgenooten. En nu de winter aankomt, worden wij aan de grenzen geplaatst, wat ieder
militair die er in den zomer is geweest, wel niet als een lolletje zal beschouwen, laat
staan wij die het in den winter moeten doen. En bij het verlof, zooals het nu weer is
geregeld, zal het ruim zeven weken duren, voordat men hier met verlof gaat. Nu is
onze vraag is dat wel de bedoeling van den Minister van Oorlog, om de lui zoo in
het verlof te beperken. Zou een onzer Kamerleden niet eens een en ander onder de
oogen van den minister willen brengen?ia
De landweermannen werden op hun wenken bediend. Diverse leden van
de Tweede Kamer vroegen de minister van Oorlog om een ruimere verlofregeling te maken en meer vrijgevig te zijn in het toestaan van enkele aaneengesloten verlofdagen. De minister antwoordde dat meerdaagse verloven
reeds mogelijk waren en nu enigszins werden uitgebreid. De militair kon
zelfs keuzes maken als de dienst het toeliet. Nieuw was de term buitengewoon verlof. De order van de opperbevelhebber van 13 november had de
volgende inhoud:
A. Aan de militairen der land- en zeemacht kan verlof worden verleend — behoudens bevoegdheid van de kompagnies- en daarmee gelijkgestelde kommandanten,
om ten dezen (ook ingevolge hoogeren last) beperking op te leggen in verband met
de eischen van den dienst, de te volbrengen opdracht of de veiligheid - naar keuze
van de verlofganger:
1. ten hoogste gedurende één etmaal in zeven achtereenvolgende dagen aan personen behoorende tot de bezetting van forten, en ten hoogste gedurende één etmaal in
tien achtereenvolgende dagen aan de overige militairen; of
2. ten hoogste gedurende twee etmalen in veertien achtereenvolgende dagen, onderscheidenlijk in twintig achtereenvolgende dagen aan personen, behoorende tot de
onder 1 bedoelde kategorieén; of
3. ten hoogste gedurende 4 onderscheidenlijk 3 etmalen per maand aan personen
als voren;
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B. De verloven gaan als regel in na afloop van den dienst op den dag, voorafgaande
aan het etmaal of de etmalen, onder A. i, 2 of3 bedoeld. Kan de betrokkene dienzelfden dag zijn woonplaats of bestemming niet bereiken, dan mogen de onder 2 en
3 bedoelde verloven met één dag worden verlengd, in welk geval echter het vertrek
eerst plaats heeft op den eersten verlofdag en terugkeer op den laatsten verlofdag
wordt geéischt.
C. De verloven worden zoodanig geregeld dat zij voor elke kompagnie of daarmee
gelijk te stellen eenheid of detachement, voor zoover doenlijk, over de verschillende
dagen der week ongeveer gelijk worden verdeeld.
D. In zeer dringende gevallen en bij hooge uitzondering, als bijvoorbeeld overlijden
of ernstige ziekte van echtgenooten, kinderen of ouders, kan door of vanwege den
korpskommandant of hoogere autoriteit, voor zoover de dienst dit toelaat, een buitengewoon verlof van één tot ten hoogste vier dagen worden verleend.
De noodzakelijkheid van zoodanig verlof moet vóór of na het verlof deugdelijk
worden aangetoond.
Uitzondering op den algemeene regelen wordt, in voorkomende gevallen, gemaakt voor militairen, die in het buitenland belangen hebben te behartigen en aan
wie met het oog op den duur der reis of de daaraan verbonden bezwaren, langer verlof met evenredig grootere tusschenpoozen, voor het geval waarin herhaling wordt
verlangd, wordt verleend.
Voorts zijn in verschillende gevallen aan militairen door wier voortdurend verblijf onder de wapenen, eeniggewichtig landsbelang of eeniggroot maatschappelijk
belang ernstig zou worden geschaad, buitengewone verloven toegestaan van längeren
duur. hetzij aan een stuk, hetzij periodiek. Met het oog op de eischen der landsverdediging geschiedt dit laatste echter zoo spaarzaam mogelijk en slechts dan, wanneer
de noodziikelijkheid overtuigend gebleken is.'"
Met spaarzaam was niet teveel gezegd. Sinds het begin van de mobilisatie hadden de minister talloze verzoeken om buitengewoon verlof
bereikt. Hij wees de meeste af omdat een 'gewichtig landsbelang' of
een groot maatschappelijk belang' in het verzoek niet konden worden
gevonden. ' i ; Het buitengewoon verlof was in eerste instantie net als het
algemene verlof een gunst. Bijvoorbeeld konden militairen dit krijgen
in verband met voor de overheid belangrijke examens voor belastingambtenaren. 1 "
Het gevolg was wel dat soldaten spraken van een 'verlofsanarchie'.
Landweermannen, gelegerd in Hellevoetsluis, gebruikten deze term omdat
zij bij het begin van hun verlofpas dermate laat hun kwartier mochten
verlaten, dat zij niet de mogelijkheid kregen om 24 uur in hun gezinnen
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door te brengen.' 34 Het kwam ook voor dat verloven helemaal niet werden
verleend, bij wijze van straf. Dit gebeurde bijvoorbeeld in Tilburg."' De opperbevelhebber verbood dit, zoals we in een eerdere paragraaf zagen, maar
zijn order sorteerde niet het gewenste effect.
De druk om meer verlof te verlenen was groot. Het aantal verzoeken
aan de opperbevelhebber of de minister steeg enorm en zou eind april
1915 oplopen tot 1.400 (soms wel 2.000) per dag.',lS De autoriteiten gaven hieraan reeds snel toe. In december 1914 konden de militairen twee
dagen extra verlof opnemen. 11 " In de praktijk bleek dit niet voor iedereen
weggelegd. In Hengelo kon slechts 1/10 van de manschappen op verlof,
zodat de extra dagen een farce bleken te zijn.'38 Vanwege de zwakke bezetting van het detachement in Harderwijk bleek hier bijna geen verlof
mogelijk.'39
Ongelijkheid ontstond nog meer, omdat werkgevers vanwege onmisbaarheid verlof voor hun werknemers onder de wapenen regelden. Handelsreizigers in het bloembollenvak kregen zo wel een half jaar verlof om
in Amerika hun werk te doen. Ook kantoorpersoneel wist regelmatig onmisbaarheid aan te tonen.' 40 Tuinders kregen gedaan dat hun werknemers
per twee maanden drie dagen extra verlof kregen.' 4 ' In januari 1915 kregen
dienstplichtigen met een eigen bedrijf meer verlofmogelijkheden. Het
opmaken van de balans was goed voor acht dagen verlof.' '2 De beter gesitueerden in de samenleving verkregen zo ook in het leger een bevoorrechte
positie. Talloos waren de orders, die verschillende beroepsgroepen extra
verlof verstrekten. Soms deed zich de situatie voor dat mensen helemaal
niet in dienst hoefden. Dat was in 1917 het geval met dienstplichtigen die
bij de Amsterdamse politie solliciteerden."' Bij uitzondering profiteerden
arbeiders mee. Bijvoorbeeld kregen in mei 1915 niet alleen de landbouwers
de mogelijkheid om in verband met de hooitijd buitengewoon verlof aan te
vragen, ook de landarbeiders kregen hiertoe de gelegenheid.'44 In juni 1915
waren de volgende regelingen voor bedrijfsleiders van kracht geworden (zie
pagina 116-117).
De meeste verloven konden in één of meer periodes worden opgenomen.
In geval van wateroverlast of overstroming en bijzondere werkzaamheden
konden extra vrije dagen worden verkregen. Half juni 1915 stelde de legerleiding een bureau 'Verloven aan dienstplichtigen' in. Vanaf die tijd gold
net beginsel dat de opperbevelhebber de algemene verloven en de minister
alle andere verloven verleende.'4S
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vin. Bijzonder verlof in juni 1915
aard van de verloven:
landbouw
veehouders (i.v.m.
winter- en voorjaarswerkzaamheden)
akkerbouwers (i.v.m.
winter- en voorjaarswerkzaamheden)
gemengd bedrijf (i.v.m.
winter- en voorjaarswerkzaamheden)
hooibouw
akkerbouw (wieden,
poten van bonen, enz.)
oogsttijd

najaarswerkzaamheden
tuinbouw
boom- en fruitkwekerijen
(i.v.m. winter- en voorjaarswerkzaamheden)
bloemisterij (i.v.m.
winter- en voorjaarswerkzaamheden)
groenteteelt
boomkwekerijen (i.v.m.
zomerwerkzaamheden)
fruitteelt (i.v.m. zomerwerkzaamheden)
bloemisterij (i.v.m. zomerwerkzaamheden)
groenteteelt (i.v.m. zomerwerkzaamheden)
bloembollencultuur
(i.v.m. zomerwerkzaamheden)

tijdperk:

maximumduur:

1 febr.-i juni

24 dagen

1 mrt.-i juni

24 dagen

1 febr.-i juni24
dagen
1 juni-i aug.
1 juni-i aug.
variabel naar
product, grond en
gewoonte
15 sept-31 okt.

28 dagen
28 dagen

21 dagen

dec.

3 dagen per week

1 dec.

3 dagen per week

i dec.-imei
i mei-i juni en 1
juli-i sept.3 dagen
per week
1 juni-i sept.

3 dagen per week

1 mei-i sept.

3 dagen per week

1 mei-i sept.

3 dagen per week

15 juni-i aug. en
na 1 aug.6 weken
achtereen 4 weken
achtereen

3 dagen per week
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1 sept.-i dec.

3 dagen per week

1 sept.-i nov.

3 dagen per week

1 sept.-i dec.

3 dagen per week

1 sept.-i dec.

3 dagen per week

1 sept.-15 nov.

3 dagen per week

november

21 dagen achtereen

15 mrt-30 juni

24 dagen

behangers

15 mrt.-i5 juni

stoffeerders

15 mrt.-i5 juni

beddenmakers

15 mrt.-i5 juni

kleermakers

15 mrt.-i5 juni

aannemers van verhui-

15 mrt.-i5 juni

24 dagen
24 dagen
24 dagen
24 dagen
24 dagen

boomkwekerijen (i.v.m.
najaarswerkzaamheden)
fruitteelt (i.v.m. najaarswerkzaamheden)
bloemisterij (i.v.m. najaarswerkzaamheden)
groenteteelt (i.v.m. najaarswerkzaamheden)
bloembollencultuur
(i.v.m. najaarswerkzaamheden)
kooloogst (i.v.m. najaarswerkzaamheden)
vervenersbedrijf
Diverse vakken in verband met voorjaarsdrukte

zingen
emballeurs

15 mrt.-i5 juni

schilders

15 mrt.-i5 juni

glazenmakers

15 mrt.-i5 juni

metselaars

15 mrt.-i5 juni
15 mrt.-i5 juni

24 dagen
24 dagen
24 dagen
24 dagen
24 dagen
24 dagen

loodgieters

15 mrt.-i5 juni

24 dagen

bedieners van stofzuigers

24 dagen

stukadoors
aanleggers

15 mrt.-i5 juni
van

gas-

en

waterleiding

e.d.15 mrt.-i5 juni
balansverloven
accountants

dec. en jan.

21 dagen

boekhouders

dec. en jan.

21 dagen

beambten

dec. en jan.

21 dagen

N. Bosboom, In moeilijke omstandigheden, augustus 1914-mei ipi/, bijlage G, p. 412 en 413.
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^ Indertijd waren er
diverse ansichtkaarten
(zie ook pag. 119 en 151)
in o m l o o p die inspeelden
op de ongemakken van
de dienstplichtigen.
Dagboek F.R. Schweppe,
Mobilisatieherinneringen

' r Legering op een
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MILITAIRE KLACHTEN

É

II9

MOBILISATIE
1914

Mobilisatie
ill
1914

Een middagmaaltijd, IMG, mobilisatie 1914-1918, algemeen, 39

fiandveer bestaat voor eer.
groot deel uit heeren.
e getrouvd *yn, geëngageerd,
of die daarvoor ïtudeeren

I 20

NIET VOOR GOD EN NIET VOOR HET VADERLAND

Veel soldaten konden geen verlof krijgen en voelden zich ongelijk behandeld. Het Volk meldde in januari 1915:
Uit Leiden wordt ons gemeld, dat daar met het verlof zeer ongelijk wordt gehandeld.
Het reservekader krijgt bv. iedere week een dag verlof wat praktisch beteekent, dat
ze iederen Zondag verlofhebben; de manschappen krijgen een dag in de tien dagen,
terwijl nu bovendien weer een nieuwe regeling is ontworpen waardoor een groot
deel der manschappen voor een keer 14 à 16 dagen moet wachten; daarna krijgen
ze weer iedere tien dagen verlof. Als er weer geen nieuwe regeling wordt ontworpen.
Bovendien krijgt de eene milicien soms 10 dagen extra verlof per maanden een ander
kan soms nog geen 5 dagen per maand krijgen. Het gevolg is, dat er kwaad bloed
wordt gezet.u>('

Soldaten in Alphen (Noord-Brabant) meldden medio januari 1915 dat zij
sinds 9 december niet meer op verlof waren geweest.'4" Muzikanten uit
Naarden-Bussum klaagden dat zij in plaats van om de zeven dagen, nu om
de tien dagen op verlof konden gaan.'4* Bij de veldartillerie in Tilburg kon
men slechts drie in plaats van vier dagen per maand verlof krijgen.'49 Ongeveer 300 militairen gelegerd in Vlissingen schreven in verband met de ongelijke behandeling een telegram aan de minister van Oorlog. De ondertekenaars die zich niet van de klacht wensten de distantiëren, kregen straf.'s°
Ook voor de mensen met mogelijkheden om buitengewoon verlof te
krijgen, bestond niet de zekerheid dat dit hen echt verleend zou worden. In
Vreeswijk wees een commandant 38 verzoeken hiertoe af, hoewel de burgemeesters met de nodige bewijsstukken de redelijkheid ervan hadden willen
aarnD^n. 1 '' Landweermannen in Amsterdam gelegerd oordeelden dat de
bestaande regeling willekeur in de hand werkte. Een uitgebreider verlof was
volgens één van hen wel mogelijk:
't Moet erkend, dat aan bedrijfsleiders wel eens wat meer verlof verleend wordt,
maar waar in het toestaan van dusdanig verlof systeem ontbreekt, is ook hier willekeur niet uitgesloten. Twee personen hebben de aanvragen te beoordelen, n.l. de
minister en de opperbevelhebber; twee hoofden, twee zinnen, dat kan nooit in het
belang van de aanvragers zijn. De kleine neringdoenden, een kategorie van menschen die het grootste kontingent van de aanvragers vormen, zien hunne zaken te
loor gaan, moeten het land dienen met opgewekt gemoed, terwijl de toestand van
hen het slechtst is. In het belang van het land, in het belang van den goeden geest onder hen die bij eventueele neutraliteitsschending het land moeten helpen verdedigen,
vragen wij den minister uitbreiding van verlof, met de wetenschap dat het kan. Wij
geven den minister in overweging alle landweermannen die de forten bezetten, die
van een dusdanig verlof gebruik wenschen te maken, iederen dag met verlof te laten
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gaan, met aanwijzing van het uur waarop 's avonds de geheele bezetting present
moet zijn. De minister is dan van een voltallige bezetting 's avonds verzekerd. Dat
zaleen maatregel zijn waarvoor de minister den dank van duizenden zal erlangen:
werken in 's lands dienst op militair gebied, maar ook tevens op ekonomisch terrein.
Duizenden en duizenden zullen voor ondergang gevrijwaard blijven. En wanneer
dan de nood aan de man zou komen, dan zal de minister beschikken over een leger
dat niet gedemoraliseerd is, een leger, waar de minister op zal kunnen rekenen, een
massa zonder noodstand. "2

Aan een dusdanige verlofregeling kon niet worden gedacht. Slechts bij
uitzondering kregen de manschappen meer vrije dagen. Zo was er in 1915
tussen 30 maart en 2 mei de mogelijkheid om met name in verband met
de feestdagen een dag extra verlof te nemen. 1 " Aan de willekeur van het
systeem deed de minister voorlopig niets.
De onvrede met de bestaande regelingen was groot. Binnen het leger
heerste er in 1915 een op zijn zachtst gezegd rellerige sfeer. In veel plaatsen
kwam het, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, tot heftige onlusten. Wellicht was dit de oorzaak van de door de minister van Oorlog
ingestelde nieuwe ministeriële regeling. Belangwekkend aan deze op 13
oktober 1915 ingevoerde maatregel was, dat vanaf dit tijdstip verlof een
recht en niet meer een gunst was. Buitengewoon verlof kon voortaan ook
om persoonlijke redenen worden aangevraagd. De eerste twee artikelen
luidden:
ie

Aan alle militairen worden - volgens regelen door den opperbevelhebber voor
land- en zeemacht te stellen - algemeene periodieke verloven verleend.
2e Daarenboven kunnen door den minister van Oorlog op aanvragen van belanghebbenden worden verleend: bijzondere verloven om dringende redenen van
economischen of persoonlijken aard; miliciens en landstormmannen, die voor
eerste oefening onder de wapenen zijn, komen voor bijzonder verlof niet in
aanmerking.1''*'

De minister voegde wat betreft het tweede artikel onmiddellijk de daad
bij het woord door op dezelfde dag nog een order uit te vaardigen waarbij
net voor land- en tuinbouwers mogelijk werd in verband met de najaarswerkzaamheden als grondbewerking, bemesting, inzaaiing en reiniging van
sloten maximaal drie weken verlof te verkrijgen.1"
De klachten van de militairen inzake verlof kregen na deze orders een
ander karakter. Slechts sporadisch kwam het nog voor dat aan soldaten
helemaal niet in aanmerking kwamen voor verlof. Uit Tilburg horen we
nog eenmaal dat door buitengewoon verlof van bepaalde beroepsgroepen
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anderen geen verlof verstrekt kregen.1'6 Een zelfde klacht kwam in januari
1916 vanaf de Belgische grens nabij Roosendaal.'s_ Een meer gehoorde grief
was dat commandanten de verlofmogelijkheden probeerden in te perken.
Zo rekende een commandant in Assendelft de vrije zondag mee bij het
periodieke verlof, hetgeen niet volgens de regels was.'58
Een nieuwe stroom van klachten kwam bij Het Volk binnen nadat op 31
maart 1916 in verband met de gespannen internationale situatie de periodieke verloven waren ingetrokken. Veel soldaten zagen van deze maatregel
het nut niet in en reageerden verontwaardigd en teleurgesteld, zeker omdat
de bijzondere verloven wel waren toegestaan. Soldaten schreven hierover:
Op 31 Maart werd ons bekend gemaakt dat de periodieke verloven ingetrokken
waren, wat voor velen onzer een groote teleurstelling was. Hoe verbaasd keken wij
op, toen Woensdag bij het bureau werd aangeplakt dat a.s. Zondag dertig man met
landbouw- en zakenverlof zullen gaan, terwijl wij die niet tot de gelukkigen behooren en het periodieke verlofeven nuttig kunnen besteden, nog steeds er van verstoken
blijven. Dit zal in geen geval de stemming bij ons verbeteren.'^

Er waren ook commandanten die nu meenden gunsten in te moeten trekken. Het was na verloop van tijd een gebruik geworden, dat dicht bij huis
gelegerde gehuwde militairen nachtpermissie hadden. Na 31 maart verboden sommige officieren dit. Uit Amsterdam kwam het bericht:
Toen de order afkwam om voorlopig de gewone verloven te schorsen, heeft het den
bataljons-commandant kapitein Quack behaagd tevens de nachtpermissie, voor de
gehuwde militairen, die hier woonachtig zijn, in te trekken, terwijl deze maatirgel
door den kommandeerenden officier der vesting-artillerie, eveneens in de OranjeNassaukazerne niet noodig werd geacht, want bij dit wapen komen de gehuwde
militairen nog 's morgens voor den dienst binnen. Het is natuurlijk aan kapitein
Quack om te oordeelen of hij den maatregel noodig acht, maar onbegrijpelijk is het
waarom dan ook niet alle officieren, van wie er notabene 80 pet. ongehuwd is, in de
kazerne overnachten, want bij direkt gevaar is een depot zonder officieren gelijk aan
een trein zonder locomotief'0

Het intrekken van de verloven geschiedde op de twee Paasdagen en naar
het schijnt hebben toen vele militairen op de appèls ontbroken. Hun commandanten straften hen met provoost of cachot. De opperbevelhebber van
Land- en Zeemacht meende daarnaast dat deze militairen meer gedisciplineerd moesten worden en vaardigde de volgende order uit, die extra straf
inhield:
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ie

Voortdurend blijven in of bij de kazerne, kantonnementen of forten, zoodat zij
steeds de vaak te blazen appèls kunnen hooren, waarbij zij zich moeten melden,
dus zooveel als doorloopend kwartierarrest;
2e lederen dag één uur strafexerceeren na afloop van den dienst;
)e inhouding van alle extra verloven die hun door den minister van Oorlog verleend zijn;
4e Bij een eventueel herstel der periodieke verloven, zal aan dezen tot nader order
van den Opperbevelhebber geen verlof worden verleend.'6'

De opperbevelhebber zag in de ontstane situatie geen andere uitweg, bewust van de uit onvrede gegroeide tuchteloosheid. Aan de commandanten
schreef hij:
Ik betreur het [...] in hooge mate, dat ik uit verschillende garnizoenen berichten heb
ontvangen, die spreken van een geest van ongehoorzaamheid onder de troepen, van
onbehoorlijke uitingen en gedragingen en zelf van verzet van militairen tegen gegeven bevelen. Zulk onvaderlandslievend en onkrijgstuchtelijk gedrag is ten scherpste
ofte keuren. De commandanten zullen met den meesten nadruk hiertegen optreden.
Vooreerst door op ernstige en bezadigde wijze hunne ondergeschikten te wijzen op de
gevaren en moeilijkheden, waaraan Nederland onder de tegenwoordige politieke en
militaire verhoudingen is blootgesteld, op de noodzakelijkheid van een vastberaden en
waakzaam regeeringsbeleid en op de volstrekte ontoelaatbaarheid van tegenwerking
in het leger ten aanzien der door de Regeering in 's Lands belang noodzakelijk geachte
en bevolen voorzorgen. [...JMaar tevens zal elke openlijke uiting van ongehoorzaamheid, elk begin van wangedrag of verzet terstond met kracht en klem moeten worden
onderdrukt. Zwakheid en vergoelijking mogen hier niet worden gedoogd."'1

Het Volk noemde de order 'drakonisch' en vooral ook onverstandig:
Het schijnt dat men zich in de hoogste legerkringen weinig op de hoogte houdt van
de gevoelens, die onder de gewone soldaten heerschen. Anders zou men weten, dat de
ontevredenheid [over] de inhouding der verloven, die zich in het ook door ons niet
verdedigde vrij-afnemen op Paschen geuit heef, vooral een gevolg is van het feit,
dat de zaken-verloven geheel onaangetast zijn gelaten, [...]. Het legerbestuur zou
waarlijk verstandiger doen, indien het deze oorzaak van gerechtvaardigde ontevredenheid ophief, dan nu nog een tweede oorzaak tot nog grooter ontevredenheid er
bij te voegen.""

De uitvoering van de order leidde er in Vreeland toe dat een 57-tal militairen dagelijks onder streng toezicht na diensttijd diende te exerceren. De
commandanten legden hen tot 15 juni tevens beperking van bewegings-
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ruimte op zon- en feestdagen op. O m 12 en 19 uur was er voor hen appèl
en avondpermissie was er niet bij. Slechts onder geleide konden zij kerkdiensten bezoeken."14
De commotie omtrent de schorsing van de verloven was nog maar nauwelijks weggeëbd, toen de minister met een nieuwe verlofregeling kwam. Per
1 juni 1916 zouden voortaan drie soorten verlof mogelijk zijn: algemeen,
bijzonder en uitzonderingsverlof. Algemeen verlof was de nieuwe benaming voor het periodieke verlof. Bijzonder verlof verstrekte het ministerie
van Oorlog op aanvraag op grond van sociale en economische redenen.
Uitzonderingsverloven werden verleend 'in dringende of ernstige gevallen'
en dat 'ter beoordeling van den betrokken chef'.'65 De opperbevelhebber
stelde de volgende regels vast:
Aan ieder militair [...] wordt, voor zooveel de eischen van den dienst zulks toelaten,
periodiek verlof verleend, aan militairen die gezinshoofden of daarmee gelijkgestelden, hoofden van zaken, ondernemingen of bedrijven zijn: 2 dagen, tweemaal per
maand; aan de overige militairen 3 dagen, eenmaal per maand.
De kompagnies-kommandant is bevoegd der beide verloven per maand voor
een militair van de eerste kategorie samen te voegen tot één verlof van 4 dagen per
maand.
Behalve op de heen- en terugreis mogen de verlofgangers buiten hun eigen garnizoen (kamp enz.) burgerkleeding dragen.
Voor het langer wegblijven dan het verlofstrekt, zijn strafbepalingen gemaakt of
bevestigd.
Aan militairen, die op Zon- en feestdagen niet met verlofzijn, kan 'bewegingsvrijheid' buiten de standplaats worden toegestaan, gedurende den Zondag of van
Zaterdag- en Zondagavond. Een dergelijke vergunning geldt als bijzondere gunst,
welke alleen verleend wordt bij zeer goed gedrag.
In zeer dringende gevallen, wegens familieomstandigheden, kan een verlof van
enkele dagen worden verleend, waarbij de noodzakelijkheid moet worden aangetoond. ""'

De regeling bevatte kennelijk punten, die de militairen redelijk tevreden
stemden. Het aantal klachten dat over de uitvoering bij Het Volk binnenkwam, was niet groot. Slechts vernemen we in 1916 nog problemen in Arnemuiden, Sint Michielsgestel, Werkendam, Vught, Den Bosch, Alkmaar
en Woerden."'"
De klachten die in 1917 binnenkwamen, kwamen vooral voort uit
maatregelen, die commandanten op lokaal niveau namen. Zo hielden zij
in maart 1917 vanwege personeelstekort bij de marinebasis in Amsterdam
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het periodiek verlof voor ongehuwden en in Amsterdam woonachtige militairen in.'68 In Miliigen en de Harskamp kortten zij het verlof door het
tijdstip van afreizen te verlaten.'69 De toenemende kolennood in Nederland
leidde er toe dat het treinverkeer werd beperkt. Dit had nadelige consequenties voor de militairen omdat zij ook minder van de trein gebruik
konden maken. Terwijl onderofficieren en officieren wel vrijelijk per trein
konden reizen, waren in Nieuwersluis gelegen militairen gedwongen een
extra nacht in de kazerne door te brengen en pas op de eerste verlofdag te
vertrekken.'70
Tijdens de bespreking van de oorlogsbegroting van 1918 in de Tweede
Kamer kwam de minister nog eenmaal met een nieuwe verlofregeling
hoewel de oude in zijn ogen had voldaan. In zijn Memorie van Antwoord
vermeldde hij namelijk: 'In de beide laatste mobilisatiejaren is gebleken dat
de van kracht zijnde verlovenregeling in hare toepassing goed voldoet.''~'
De nieuwe regeling hield in dat gemobiliseerden voortaan eens per zes
weken een volle week verlof zouden krijgen.'72 De regeling zou als een
verslechtering voor de soldaten uitgelegd kunnen worden. De sociaaldemocratische organisatie van militairen, de 'Bond van Nederlandsche
Dienstplichtigen' meldde:
Bovendien is het toch eigenlijk ongehoord dat de nieuwe, door den minister gemaakte bepaling van eens in de 6 weken 6 of y dagen verlof van kracht is geworden.
Zes weken van huis, niet eens, maar jaren lang steeds weer opnieuw. Is het wonder
dat dit tot degeneratie van het gezinsleven leidt? Vooral voor de gehuwden geldt dit,
waarvan de kinderen geheel van den vader vervreemden, terwijl in de arbeidersgezinnen de vrouwen de dubbele taak hebben van de opvoeding der kinderen, [...]'"'

De organisatie had nog een andere klacht, namelijk dat tijdens de opleiding
geen bijzonder verlof verkregen kon worden. Deze grief wees de minister
immer af door te stellen, dat het leger een 'apart instituut' was en dat een
behoorlijke opleiding noodzakelijk was:
Teneinde de behoorlijke opleiding van den soldaat voor zijne oorlogstaak te verzekeren, moetgeëischt worden een minimum diensttijd van 8V2 maand onafgebroken bij
de onbereden en één jaar bij de bereden wapens. Dit moge in strijd geacht worden
met het karakter van bijzonder verlof, een andere gedragslijn zou in strijd zijn met
het karakter van den dienst, waarvan de belangen moeten vóórgaan.''*

In de nieuwe regeling veranderde dit dan ook niet.
Nimmer werden de klachten van de BVND zichtbaar in de soldatenbrieven. De grieven die in 1918 hierin aan de orde kwamen, hadden te maken
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met alledaagse problemen. Zo meldden soldaten uit Zutphen dat een
verzoek om bijzonder verlof door het ministerie was teruggestuurd met de
motivatie dat de vorm van het verzoek niet juist was.'^ Vanuit Fort Veldhuis konden soldaten voortaan later met verlof vertrekken, zodat zij een
slechte aansluiting hadden op het openbaar vervoer.'-6 Wel veel klachten
kwamen binnen naar aanleiding van de uitvoering van het verkiezingsverlof in verband met de Tweede-Kamerverkiezingen van 3 juli. Door de
autoriteiten was toegezegd dat 70 à 80% van de kiesgerechtigde militairen
in staat zouden kunnen worden gesteld hun stemplicht uit te oefenen. Dat
aantal werd niet gehaald, omdat commandanten tegenwerkten en niet aan
alle militairen een vrijvervoerbewijs verstrekten. Het Volk schatte het aantal
dat in staat was gesteld om te stemmen op hooguit 66%.'77
Verlof was voor de militairen een belangrijk punt, hetgeen nog eens
temeer blijken mag uit de cadeaus waarmee een kazernecommandant in
Utrecht overladen werd om hem gunstig te stemmen met het verlenen
van bijzonder verlof.'78 De hoedanigheid waarin het gegeven werd, lijkt
hun niet veel uitgemaakt te hebben. Het schorsen van verloven deed de
soldaten echter in woede ontsteken, zoals de autoriteiten in oktober 1918
zouden bemerken.

2.J. Voedingsproblematiek
Regering en legerleiding waren zeker van zins de militairen goed te voeden.
Regelmatig kregen militairen meer dan de gestelde norm.'" 9 Bij Koninklijk
Besluit van 3 augustus 1914 waren de door het Rijk per dag in natura te
verstrekken soorten en hoeveelheden van levensmiddelen vastgesteld (zie
de tabel op pagina 127).
In de eerste oorlogsjaren waren er dan ook geen klachten over te weinig
eten. Des te meer kwam de kwaliteit aan de orde. Volgens de leiding van de
BvND had dat een tweetal oorzaken. In de eerste plaats noemde hij de gebrekkige capaciteiten van het keukenpersoneel.' So Daarnaast constateerde
de bond problemen met hygiëne.'8'
Bij burgers ingekwartierden kenden deze problemen niet. Hoewel er
uiteraard grote verschillen zijn geweest tussen de kwartiergevers, mochten
de militairen zich allen bevoorrecht noemen. Frederik Reinier Schweppe
was eind 1915 voor een tiental dagen met voeding ingekwartierd in het
Gelderse Hedel. Hij sprak van 'goed eten en drinken'. lS: Ook in Rijen had
hij een uitstekende ervaring. Van de familie waarbij hij in april en mei 1916
was ingekwartierd, zo schreef hij, 'kregen we thee en koffie bij brood. En
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IX. Voeding van de soldaat augustus 1914
Brood

0,75 KG

Rundvlees met
been (het been
mocht niet meer
dan 1/5 van het
totale gewicht
bedragen)

0,35 KG

Vet
Aardappelen

0,05 KG
2,25 L

Rijst
Koffie

0,05 KG
0,02 KG

Kaas

0,10 KG

of ter vervanging van
brood:
beschuit
of ter vervanging van
rundvlees:
varkensvlees
kalfsvlees
schapenvlees
paardenvlees
rook- of pekelvlees
geweekte stokvis
gedroogde stokvis
zoute vis
vers vlees en rook- of
pekelspek
eieren
of ter vervanging van
aardappelen:
groene erwten
bruine bonen
witte bonen
grauwe erwten
gort
rijst
meel
of ter vervanging van
koffie:
thee
öfter vervanging van
kaas:
boter

Genotsmiddelen als
melk, suiker, zout,
peper naar behoefte
Koninklijk Besluit 3-8-1914, nr. 34. Recueil Militair 1914, p. 583

0,50 KG

0,35
0,40
0,30
0,25
0,50
0,25
0,30
0,15
0,15

KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG

9 stuks

0,40
0,50
0,50
0,50
0,20
0,25
0,25

L
L
L
L
KG
KG
KG

0,006 K(

0,03 KG
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's avonds kregen we vast ieder een groote flesch bier en een sigaar. En voor
het naar bed gaan kwam er een groot witte brood op tafel met boter en
koffie en dan mochten we eten hoor'.'83
Vanaf augustus 1914 beschreven de militairen in hun klachtbrieven de
voedselsituatie. Vaak ging dit samen met andere grieven en deden zij het
af met zinsneden als 'het voedsel is hier ook slecht'.'84 Ook meldden zij wel
dat eten geweigerd werd, waarvoor dan een zware straf werd gegeven.'85 Een
aantal malen berichtten soldaten waarom het voedsel slecht was. Vanuit
Arnhem meldden zij dat het beschuit beschimmeld was. De leiding van
de keuken wenste het echter niet weg te gooien, maar deelde het toch uit
en vermaalde het in de pap.' 86 Het eten in Hellevoetsluis zorgde eenmaal
voor voedselvergiftiging waardoor tientallen militairen zich in het hospitaal moesten melden.' 8- In Doesburg was volgens soldaten de koffie 'te
vergelijken bij een emmer water waarin zich de geheele kompagnie heeft
gewasschen'.'88 Aangenomen mag worden dat de situatie snel kon wisselen.
De ene dag zal het eten beter geweest zijn dan de andere. Soldaten gelegerd
op het fort Spijkerboor beschreven in juli 1915 zo'n ontwikkeling:
Ons eten is tegenwoordig weer slecht, klagen helpt niet. Vroeger is van hier geschreven,
dat er verbetering in het eten was gekomen; lang heeft dat echter niet geduurd; langzamerhand werd het weer minder. Over het vleesch en het spek wordt voortdurend
geklaagd. De juistheid der klacht werd ook toegegeven, maar onze menagemeester
zeide dat hij er niets aan doen kon, want zij kregen het vleesch mee van de intendance
en moesten het aanvaarden. Nu geloofik wel, dat ditjuist is, want eenigen tijd geleden
oordeelde men, dat het spek bedorven was en toen is er een kolonel geweest en die vond
het uitstekend, zoodat het gebruikt moest worden. Des Maandags krijgen wij dat spek,
maar het wordt nooit gegeten. De aardappelen die wij krijgen zijn haast niet te eten.
Ook dit wordt toegegeven, maar zij krijgen geen andere aardappelen voor 16juli, dus
tot zoolang zijn wij genoodzaakt om zulke slechte kost te gebruiken.
Dit alles kan onze menagemeester niet helpen, doch wat hij Vrijdag heeft gedaan,
was wel zijn schuld, nl. ons bedorven visch te geven. Het was gebakken schol van
het Centraal bureau. Toen de kisten opengemaakt werden, bemerkte de kok direkt
dat de visch bedorven was, hij waarschuwde den menagemeester en die gelastte dat
de visch toch uitgedeeld moest worden. Er waren verscheidene bij die beschimmeld
waren, die had men onderaan gelegd. Alles is dan ook weggegooid. De stemming
onder de bezetting was Vrijdagmiddag natuurlijk slecht, want klagen hielp niet.

Soms kwamen de hoogste legerautoriteiten in actie. Dat gebeurde nadat
een oud-officier het probleem had aangekaart. De commandant van het
Veldleger verstuurde daarop de volgende circulaire aan de landmachtautoriteiten:
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Uit een kalm gesteld, zakelijk bericht van een oud-ofßcier, bij tuien manschappen
zijn ingekwartierd zonder voeding, en die zich — door geringe eetlust der manschappen — overtuigd heeft van de hoedanigheid van het verstrekte middageten, blijkt,
dat de bereiding van de verstrekte levensmiddelen van erkend goede hoedanigheid,
meerdere dagen achtereen te wenschen liet.
Ik acht het nodig deze ernstige en goed gemeende mededeeling ter kennis te brengen van U, mijne beeren, in het vertrouwen dat uwerzijds, voor zooveel noodig, het
mogelijke zal worden gedaan om, inzonderheid wat de bereiding van het eten betreft, te doen verbeteren wat voor verbetering vatbaar blijkt. Daarbij dient gebruik
te worden gemaakt van de diensten der talrijke personen, in het gemobiliseerde leger
aanwezig, die in de burgermaatschappij met bereiding van eten zijn belast. De mogelijkheid is niet buitengesloten, dat er onderdeden zijn, waarbij in dit opzicht geen
bepaald goede krachten worden gevonden, terwijl bij andere onderdeden geschikt
personeel kompleet is.
In verband hiermede heb ik de eer u te verzoeken, ieder voor zooveel hem aangaat, te onderzoeken hoeveel militairen, geschikt om met de bereiding van het eten
te worden belast, nog beschikbaar zijn en — voor zooveel noodig — door overplaatsing
van daartoe geschikte militairen, in onderling overleg, te bevorderen, dat aan de
bereiding van het eten bij alle onderdeden de vereischte zorg wordt besteed.'L'°
Onbekend is of de commandanten veel aandacht aan deze oproep
hebben geschonken.
De legedeiding diende de rantsoenen voor de soldaten begin
1917 als gevolg van de slechter
wordende voedselsituatie in heel
Nederland 'vrij belangrijk' te verminderen.'91 Het karakter van de
klachten veranderde. Niet alleen
spraken soldaten van slecht eten,
ook de verstrekte hoeveelheid
was een bron van kritiek. Het is
overigens zeker dat de situatie in
de krijgsmacht beter was dan in
de burgermaatschappij. Nog in
november 1918 publiceerden militaire autoriteiten een lijst van wat
die tijd burgers en militairen
ege
kregen.

X. Verstrekking voedsel per week in
grammen:
Burger
brood
Aardappelen
Vlees
Vet
Groene erwten
Bruine bonen
Havermout
Aardappelmeel
Suiker
Chocolade
Koffie

Militair

I4OO

35OO

4OOO

75OO

200

I4OO

175
IOO

42O
4OO
35O

SO
SO
250

70

30
2-5

Middelburgsche Courant, 7-1 i-i 918

49
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De SDAP-fractie in de Tweede Kamer diende in oktober 1918 een motie in
waarin zij voorstelde om de militaire voedselvoorraden aan de burgerij ter
beschikking te stellen."'2 De BVND schreef in dezelfde maand: 'Over het
geheel zijn de voor de soldaten bestemde voedselhoeveelheden meer dan
voor de burgers. Wij noemen slechts brood, aardappelen, vetproducten en
vleesch.''93 Militairen gaven soms ook zelf aan dat hun positie beter was dan
die van burgers. Uit Loon op Zand meldden zij in juni 1917 dat er eten over
bleef, maar dat dit niet aan de hongerende mensen werd gegeven. Integendeel, het kwam bij het afval terecht. "w
Dit alles wil niet betekenen dat de soldaten te benijden waren. Immers, zij hadden te oefenen en zwaar werk te doen. Mogelijk konden de
autoriteiten zich ook niet aan de rantsoeneringsnormen houden. In ieder
geval gebeurde dat in Utrecht, waar de helft van de militairen geen of een
zeer klein stukje vlees verkreeg, terwijl ook het vetgehalte van het eten te
wensen overliet.'91 De situatie in Cadzand was na een oefening volgens
soldaten schandelijk te noemen en leidde tot protest:
Wij kregen na een zwaren marsch zuurkool te eten, die, naar de lucht en smaak te
oordeelen, bedorven was. Niemand van de geheele kompagnie was van plan met
dat onsmakelijk riekende eten zijn maag te bederven. Wij gingen eenparig naar
den kompagnieskommandant, om onze klachten in zake het eten aan hem mede te
deelen. Hij verklaarde trots alles dat het eten (dat hijzelf proefde) zeer smakelijk en
voor de konsumptie volkomen geschikt was. Wij namen hiermee geen genoegen en
vroegen dat de dokter het eten keuren zou. Na afloop van het onderzoek vroegen wij
den dokter of het eten voor ons deugde, waarop hij antwoordde: 'Dat moetje maar
aan je kompagnieskommandant vragen.' En de kapitein verklaarde: 'Wie het niet
lust. laat het staan. ' Waarop ieder z'n eten naar de keuken terugbracht. Dien avond
hebben wij niet gegeten.'"

Niet in alle klachtbrieven kwam een tekort aan voedsel ter sprake. In een
aantal plaatsen was het eten volgens de soldaten alleen maar slecht, zoals
dat voor de voedselschaarste de gehoorde klacht was. Meestal was er wel
sprake van onvoldoende eten en dat leidde volgens de soldaten tijdens de
verstrekking tot wilde taferelen. Uit Nieuwersluis schreven zij:
Wanneer het eten verdeeld moet worden is het een bende van belang; een ieder dringt
om vóór te zijn, omdat men weet dat er bijna nooit genoeg is. Men moet soms drie of
vier keeren gaan schooien bij den sergeant of in de keuken, eer men genoeg heeft. "'

In Oldenbroek was het niet anders:
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Het uitdeelen van eten is zoodanig geregeld, dat, als men er niet om vecht, men de
kans loopt niks te krijgen. De porties vleesch zijn net voldoende om een holle kies te
vullen, terwijl men bij regenweer of wind meer zand ontvangt dan zelfs een flinke
soldatenmaagkan bekomen."''1'

In Alkmaar deed de toestand aan een soort hongeroproer denken:
Er zijn avonden, dat men als buitenstaander zou denken, dat hier oproer heerscht.
Uitroepen als: 'Honger!'door honderd man tegelijk geschreeuwd, gemopper der meeste
huisvaders: 'Waarvoor hebben ze mij uit mijn huisgezin gehaald als ze hier toch geen
eten voor ons hebben?' — zulke dingen zijn hier aan de orde van den dag."'''

Het laatste oorlogsjaar gaf dit type schrijnende verhalen niet te zien. Mogelijk geneerden de soldaten zich vanwege de nog slechtere situatie in de burgermaatschappij. Kwaliteit en kwantiteit bleven echter centraal staan. Veel
soldaten zagen dat niet-deskundigen in de gebrekkig ingerichte keukens
werkten: 'Gekscherend wordt wel eens gezegd, dat elke soldaat in dienst
voor kok geschikt geacht wordt, behalve... de beroepskok.' 200
Nieuw waren de klachten over oneerlijk verdelen van voedsel. In Utrecht
kregen officieren en onderofficieren voldoende, de manschappen te weinig
eten.101 Of dit verschijnsel op grote schaal is voorgekomen, is onbekend.
In ieder geval was er in 1918 een toename van diefstal van voedsel. Gezien
de grote schaal was bestrijding van dit vergrijp moeilijk. De commandant
van de ivde Divisie schreef naar aanleiding van de problemen bij het 16de
Regiment Infanterie in februari 1919:
De uitgebreidheid van het legeringsgebied van het regiment, de aard der bevolking, de
toenemende criminaliteit in het leger, zij zijn alle oorzaken, die het voorkomen van
dief tallen bij een verspreid gelegerd regiment ten eene male onmogelijk makend

2.6. Behandeling van de mindere door de meerdere
In de krijgsmacht moet iedere soldaat zijn eigen persoonlijkheid vergeten.
Hij moet bij een groep horen, het collectieve staat centraal. De militairen
worden gedisciplineerd, hun handelingen moeten, zeker bij gevechtseenneden, automatisch volgen op een bevel. Nadenken over hoe op een bevel
te reageren, kan niet. Het militaire kader heeft de taak de soldaat dusdanig
te vormen. Dit is beslist geen eenvoudige opgave, want iedere militair is
voor zijn in dienst gaan als individu reeds gevormd. Dreigen met straf,
angst aanjagen, het uitspelen van groepsleden tegen elkaar, het vinden van
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zondebokken en intimidatie zijn dan de geijkte middelen om hem in het
militaire gareel te krijgen.
Het hierboven geschetst disciplineringproces is iets van alle tijden en
alle legers. Misstanden komen immer voor, maar blijven vaak onder de
oppervlakte. De krijgsmacht wenst dit soort zaken uiteraard niet naar
buiten te brengen, want het tast zijn imago aan. Een soldaat als slachtoffer
durft niet in het openbaar te spreken, uit angst voor nog meer ellende of
gewoonweg uit schaamte dat het juist hem overkomt. Wanneer soldaten
echter mondig zijn en over allerlei onderwerpen durven te spreken, komen
de misstanden wel aan het licht. In het Nederlandse leger tijdens de mobilisatie 1914-1918 was dat deels het geval. Fysiek en seksueel geweld waren nog
onbesproken thema's, intimidatie en wat men noemde 'plagerijen' kwamen
wel in de klachtbrieven van de soldaten tot uiting. Deze zijn niet bijzonder;
ze hadden in elke tijd geschreven kunnen worden.
In Rijswijk konden landweermannen hun vrouwen en verwanten alleen
op een door het kader aangewezen plek ontmoeten. 20 ' Soldaten die uit onwetendheid geen eerbewijzen brachten aan meerderen werden uitgescholden.204
Zware oefeningen gingen gepaard met veel geschreeuw van de commandanten.205 In Utrecht maakten de commandanten veelvuldig gebruik van grof
taalgebruik.206 Over hetzelfde fenomeen klaagden soldaten ook vanuit Arnhem en Ede.20" Tot een soldaat in Tilburg zei een commandant dat hij zijn geweer beter moest verzorgen dan zijn moeder.208 Omdat de inzet van militairen
bij een mars over slecht begaanbare wegen en paden de commandant niet bevallen was, organiseerde hij voor hen een strafexercitie. Al de soldaten waren
reeds nat en vies door de mars.209 In Leiden deed zich iets dergelijks voor:
Omdat er, naar het oordeel van den luitenant niet goed gemarcheerd werd, [...] werd
een strafinarsch gehouden van Leiden naar Katwijk in een pas met een onmogelijk
vlug tempo, afgewisseld met looppas. Er werd een oogenblik halt gehouden. Zooals
dit bij het veldleger gewoonte is, zetten eenige manschappen hun geweer bij den voet.
De luitenant stuift op, rapporteert dit en, hoewel onschuldig, krijgen zij toch, omdat
een officier hen gerapporteerd heeft en men zijn prestige niet wil schaden, elk een dag
kwartierarrest. Te begrijpen is het, dat dergelijk optreden ten zeerste verbittert, daar
wij ons geen oogenblik veilig achten.

De soldaten voelden zich vernederd:
De meest grove vernederingen moeten wij ons hier laten welgevallen, ab waren wij
het grootste geboefte dat op twee beenen rondloopt. [...] Wij begrijpen ten minste niet
de reden, waarom wij hier bij het door een ieder als een soort strafbataljon te boek
staande depot op zoo'n manier worden behandeld.'
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Een middel om de soldaten onder de duim te houden, was de min of meer
gedwongen geldinzameling. Nadat tijdens een oefening te Drunen een militair was verdronken, kwam er een rondschrijven van de commandant van
het Veldleger dat de andere miliciens geacht werden geld af te dragen aan
het achtergebleven gezin.211 In Amersfoort dienden alle soldaten ƒ 0,20 per
persoon te betalen ten behoeve van reparaties aan de kazerne.212
Een enkele keer vernemen we van fysiek geweld. In Amsterdam diende
een soldaat over een 2Î/2 meter brede kuil te springen. Toen hij dat niet
durfde, werd hij op bevel van een luitenant erin gegooid.21- Een luitenant in
Dordrecht duwde een soldaat tijdens het lossen van een schip in het ruim
met de woorden: 'Dacht je dat ik voor jou op zij ga, Kalf!'2M
De situatie verergerde doordat aan de ene kant staven steeds meer officieren aantrokken en aan de andere kant veel ervaren officieren teruggingen naar de burgermaatschappij. Een gevolg was dat jonge luitenants, in
de ogen van de liberale militair deskundige W.E. van Dam van Isselt 'onvoldragen en ongeschikte exemplaren', voor de troepen kwamen te staan.
Ook bij de onderofficieren was er vooral in 1916 een enorme doorstroming.
De ontwikkelingen werkten in de hand dat een soort ontbindingsproces op
gang kwam, dat volgens genoemde deskundige zou leiden tot ineenstorting
van het Nederlandse leger in oktober I9I8. 2,, Deze ontwikkeling vond zijn
weerslag in klachtenbrieven. Officieren bleken niet bekwaam om de troep
in goede banen te leiden. In Haarlem waren er jonge officieren, die niet erg
tactvol optraden tegenover onderofficieren:
In strijd met de eerste beginselen van korrektheid niet alleen, maar met die ook
van de eenvoudigste pedagogie, tarten zij telkens jongens van veel hoogeren leeftijd
dan zij zelven, door hun misplaatste opmerkingen; durven zij op vlegelachtige (en
onbeholpen) manier de les te lezen aan onderofficieren, ouder dan zij, die in hun
pink meer militaire kennis en takt en degelijkheid meedragen dan zij in hun heele
lichaam; waar zij de kunst van opleiding en oorlogvoeren van afkijken. Dat verbittert de stemming, vooral onder de niet-beroepssoldaten. "h

Een sergeant-majoor in Tilburg kende hetzelfde probleem:
Eenigen onzer hadden straf veren gekregen, omdat zij bij het aantreden hun ovajas
aan hadden, terwijl het regende. Nu moeten zij ten aanschouwe van het Tilburgsche
publiek [...] exerceeren en gymnastiek met geweer doen. De sergeant-majoor onzer
kompagnie vond dat het exerceeren niet model genoeg ging en liet die gestrafen
eenige malen looppas doen, knielen enz. en tot slot schreef hij ze allen op wegens
slecht exerceeren. Dit is wel een goed middel, om de jongens bij de heersende ontevredenheid in toom te houden.1'1
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2.j. Militair Geneeskundige dienst
Gedurende de gehele mobilisatietijd werd van verschillende zijden ernstige
kritiek geleverd op hoe de krijgsmacht met zijn zieken omging. Dat had
zijn redenen. In de eerste plaats was er een gebrek aan deskundigen, die
bovendien vooral officieren waren, en aan hulpmiddelen. Ook met de kwaliteit van verplegers was het niet goed gesteld. Een laatste kritiekpunt was
de omstandigheid waarin militairen in de hospitalen verbleven. De hygiëne
liet dikwijls te wensen over.2,s De Nederlandse vereniging tot bevordering
van de belangen van verpleegsters en verplegers, 'Nosokomos' verzond in
maart 1916 het volgende adres aan de Tweede Kamer:
Gezien de afkeuringswaardige en onhygiënische toestanden in de militaire hospitalen in ons land, die in geen enkel opzicht wat inrichting en verpleging betreffen aan
de meest eenvoudige eiseh en voldoen;
gezien het gebrek aan gediplomeerd personeel in die inrichtingen;
gezien hetfeit dat aan enkele hospitaalsoldaten een zoogenaamde opleiding in de
ziekenverpleging wordt gegeven, die zoowel theoretisch ah praktisch absoluut onvoldoende genoemd kan worden;
gezien, dat voor een groot deel de verpleging der zieke militairen opgedragen
is aan menschen die van verplegen niets afweten (hospitaalsoldaten, ziekendragers
enz.);
in aanmerking nemend de groote gevaren voor de gezondheidstoestand der zieke
militairen, die uit bovenstaande toestanden voortvloeien;
wendt het bestuur zich tot de Kamer met het verzoek een reorganisatie der
militaire hospitalen te willen invoeren, waarbij een beter systeem van verpleging
verkregen wordt door:
a. verbetering van inrichting der gebouwen;
b. aanstelling van een voldoend aantal gediplomeerde verpleegsters en verplegers,
onder wier leiding den dienst op de ziekenzalen plaats heeft;
c. het geven van een opleiding volgens moderne eischen aan de leerling-verplegers;
d. het van den verplegingsdienst uitsluiten van alle ziekensoldaten, hospitaalsoldaten, oppassers enz., die geen gediplomeerde verplegers of leerlingen zijn."''

Een luitenant sprak van 'wantoestanden van onzen zoo vaak terecht bespotten "geenszinskundigen dienst".'220 Diverse malen kwam de situatie
bij de Geneeskundige dienst ter sprake in de Tweede Kamer. In mei 1916
nam de Kamer een motie aan waarin de Kamer uitsprak van oordeel te zijn,
'dat grondige verbetering van den geneeskundigen dienst dringend noodzakelijk is'.22' Het mocht niet baten. Het enige wat geschiedde, was dat
de minister een onderzoekscommissie instelde,222 die pas in 1918 rapport
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zou uitbrengen. Dat de dienst een onderwerp was van de klachtbrieven
van de soldaten mag daarom ook geen verbazing wekken. Alle hierboven
genoemde kritiekpunten, kwamen daarin tot uiting. Het functioneren
van doctoren in het militaire systeem en het gebrek aan goede krachten
vormden de eerste grief. In Den Helder verklaarde een dokter militairen
ziek. Kwartierziek betekende voor de commandanten binnen blijven en
niet met verlof gaan. Wachtdiensten konden volgens hen echter wel gedaan
worden.Zli Vanuit Haarlem horen wij eenzelfde type grief. Soldaten, die
van de dokter slechts licht werk mochten doen, werden verplicht van 8 uur
30 tot 22 uur kamerwacht te zijn." 4
Vaak gebeurde het ook dat de dokter militairen helemaal niet ziek verklaarde. Doctoren dachten gauw aan simulatie. In Nieuwenhoorn was dat
bijvoorbeeld het geval.225 Uiteraard kwam simulatie voor, de echte zieken
waren hiervan echter de dupe. Ook zij werden gezond verklaard en kregen
straf toe. Een gevolg was dat militairen niet naar de dokter durfden. In Andel had dit in februari 1915 dramatische gevolgen. Een soldaat die uit angst
voor straf niet naar de dokter durfde, overleed aan zijn ziekte. Het Volk liet
naar aanleiding van dit geval weten dat de situatie nijpend was:
Men moet, om dit te begrijpen, dan echter weten, hoe wijd verbreid onder de militairen de klacht is over onnauwkeurig onderzoek van hun klachten door officieren
van gezondheid. Wij worden overstroomd met brieven, waarin ons medegedeeld
wordt, dat bij zeer wezenlijke ziektegevallen militaire dokters niettemin de patiënten als Simulanten beschouwen en behandelen, en dienst laten doen."b

De soldaat zag vooral als oorzaak dat de arts in het kwartier niet genoeg
tijd aan hem kon besteden, omdat er zoveel soldaten op ziekenrapport
kwamen. Echte zieken konden zodoende niet goed onderzocht worden. Zo
weiden in Tilburg huidziekten slecht behandeld."" Had bovenvermelde
soldaat nog vertrouwen in de kunde van de artsen, vele anderen hadden
dit niet. In Amersfoort bestond een grote angst om naar de dokter te gaan
vanwege het feit dat hij veelal 'Dienst doen' als bevel aan de soldaten gaf.
De soldaten vonden dat er teveel van simulatie werd uitgegaan: 'Natuurlijk
zijn er onder de ziek-melders altijd simulanten, maar dat neemt niet weg,
dat menschen, die werkelijk ziek zijn, op die manier vreezen naar de dokter
tegaan.'22ii
Het gebeurde natuurlijk ook dat bij een soldaat wel een kwaal werd
geconstateerd. Commandanten meenden dan soms dat toch dienst kon
worden gedaan. Dit overkwam een landstormer die in Amsterdam gelegerd
was:
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Na onderzocht te zijn, krijgt hij tweede kategorie dienst, d.i. dienst van p
- 12 en j - 4, met uitsluiting van verschillende zware oefeningen. Zulks komt den
kompagnie[s]kommandant een iste luitenant, ter oore, en deze vindt het niet goed.
'Halve soldaten kan ik niet gebruiken, afkeuren of dienst doen', waren zijn woorden.
De landstormer gaat den volgenden morgen weer naar den dokter en vertelt hem
dit. 'Daar heb ik niets mee te maken', zegt de dokter, 'tweede kategorie dienst blijft
gehandhaafd'. Met deze boodschap komt hij weer bij den kompagnieskommandant
die zegt:'gaje gang maar, je zult er wel van hooreri."''
Hij hoorde een paar dagen later dat hij toch de zware diensten moest meedraaien.
Een commandant in Haarlem geloofde de dokter ook niet. Als de dokter 'Dienst doen' beval, kwam daar een straf overheen. De soldaten durfden
hierdoor niet meer naar de dokter.230 In Velsen danste de dokter naar de
pijpen van de commandant. Er waren maar twee mogelijkheden: dienst
doen of naar het hospitaal. Dat betekende dat lichte zieken gewoon de
dienst mee dienden te draaien.23'
Een andere grief van de soldaten was, dat er niet of nauwelijks geneeskundige verzorging aanwezig was. Het tekort aan personeel deed zich hier
gevoelen. O p een hete zomerdag dienden de manschappen in Brakel van
7 uur tot 18 uur te marsen. Verschillende soldaten werden door de hitte
bevangen; medische begeleiding was er echter niet.232 Tijdens een oefening
van troepen in Utrecht was er slechts één hospitaalsoldaat aanwezig, hetgeen de soldaten als onvoldoende beschouwden. 233 Gebrek aan hulp was er
ook in Hoek van Holland:
Zondagmiddag j.l. [2c juli içi/J deed zich hier ter plaatse het geval voor, dat een
militair der kustwachtpost, welke zich in de onmiddellijke nabijheid van het fort
bevindt, waar de Geneeskundige Dienst is ondergebracht, zich zoo ziek voelde, dat
de hulp daarvoor direkt moest worden ingeroepen. In plaats van een arts, bestond
de hulp die opdaagde slechts uit een hospitaalsoldaat (fungeerend dokter?), daar
de garnizoensarts Zondags den geheelen dag en op werkdagen van 1.00 uur tot
's avonds 11 uur afwezig is ten einde zijn burgerpraktijk in een nabijgelegen stad
waar te nemen. Een soldaat dus, wordt wat elk oogenblik van den dag in zoon
tamelijk druk bezette garnizoensplaats kan voorkomen, verantwoordelijk gesteld
voor dergelijke gevallen. Dienzelfden nacht nog omstreeks drie uur nam de ziekte
dermate toe, dat een directe opname in de ziekenzaal van het fort noodzakelijk
werd geacht. Hij bleek een ernstige blinde darmontsteking te hebben. Doch pas
den volgenden morgen werd de zwaar zieke man naar het Militair Hospitaal te
'sGravenhage vervoerd, f...].1 '"'
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Een laatste grief vormde de inrichting en het personeel van de hospitaals
en ziekenzalen in het leger. Deze voldeden volstrekt niet meer aan de toen
geldende eisen. Een verpleger beschreef het hospitaal in Amsterdam, ervan
uitgaande dat de situatie in andere plaatsen niet beter was:
Nemen we ah voorbeeld Amsterdam, de hoofdstad, meteen hospitaal waar vooral in
den mobilisatietijd, nog al veel ernstige zieken voorkomen. Daar is het, vooral met
het oog op de verpleegkrachten, nog allertreurigstgesteld. Niet alleen het oude, trieste
gebouw, overal even onpraktisch ingericht, dat een schril kontrast vormt met de moderne ziekenhuizen aldaar, doch ook de samenstelling van het verplegend personeel
en zijn wijze van werken, geeft ons een idee van de ziekenhuistoestanden een 50 à 100
jaar geleden.
Hij doelde daarbij op het feit dat de verplegers net als toen ongeschoold waren:
Tegen een bespottelijk salaris, zonder eenige vereischte van vakkennis, worden deze
mannen van rijkswege aangesteld. Zonder de minste opleiding worden ze op een
ziekenzaal geplaatst, en ze moeten 't maar zien klaar te spelen. Drang naar ontwikkeling ter verbetering wordt onderdrukt. Af en toe wordt er eens aan de enkelen,
die hierop tot vervelens aandringen, eenig onderwijs gegeven, doch dat is uiterst
gering; en daarbij, al werd genoeg theoretische kennis verkregen, de praktische blijft
ontbreken.
De ziekenzalen waren daarnaast regelmatig in erbarmelijke staat. O p het
fort Erfprins bij Den Helder waren in het ziekendepot de ramen en deuren
kapot. De zieken sliepen op een dunne strozak met drie ook al dunne dekens. Britsen en kribben ontbraken.-" Wantoestanden deden zich voor in
het militair hospitaal van Amersfoort.136 In IJmuiden vonden de soldaten
de ziekenzaal er slecht uitzien.257 De ziekenzaal in Nunspeet was een 'zwijnenstal'.238 De situatie in Hengelo beschreven soldaten als volgt:
De ziekenzaal ligt boven een vuil waschlokaal, wat de heelen dag bijna onder water
staat. Is dit niet in strijd met elk begrip van hygiëne? De dokter komt hier soms in geen
drie dagen kijken: hij laat de zorg over aan de hospitaalsoldaten belast met de wacht. ' "'
Een officier van gezondheid beschreef de wantoestanden met betrekking
tot het hospitaal in het kamp bij Laren:
Dit is gebouwd vlak naast een schietbaan, waar geschut van de Hembrug wordt
geprobeerd. Op 20 m. afstand bevindt zich het kanon. Gedurende 't onderzoek van
patiënten 's morgens schrikt men ieder moment van de hevige losbranding zoo vlak
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bij. De luchtdruk is vaak zeer sterk; eens rolde in de hospitaalkeuken een gedeelte
van het servies tegen de grond. Wat dit voor de vele zwaar zieken en onvervoerbare
militairen zijn moet, wat dit geweest moet zijn voor een ouden militairen schrijver,
die aan longtering vorige maand aldaar is gestorven en gedurende z'n sterven door
dit schieten werd verontrust, laat zich indenken.^0

Het laat zich raden dat toen in juli 1918 de Spaanse-griepepidemie uitbrak
veel militaire hospitalen in de problemen kwamen. De lijders aan de ziekte
waren de dupe.
De in 1916 door de minister van Oorlog ingestelde onderzoekscommissie bracht in april 1918 een rapport uit met daarin opgesomd de mankementen en aanbevelingen tot verbetering. De commissie trok conclusies
die vele anderen reeds eerder hadden geopperd: ziekenzalen en hulpmiddelen ter beschikking van de dienst waren dikwijls onvoldoende voor een
behoorlijk geneeskundig onderzoek; verpleging van zieken geschiedde
veelal door niet deskundig personeel; reorganisatie was dringend gewenst.
De commissie vond echter ook dat de militaire arts niet kon functioneren
door de vele gevallen van simulatie. Hierdoor had hij te weinig tijd voor
de echte zieken. Bovendien raakte het vertrouwen tussen arts en soldaat
erdoor ondermijnd. 24 '
Met de aanvang van een reorganisatie zou niet voor het einde van de
mobilisatietijd begonnen worden. Eind oktober sprak Het Volk nog steeds
van 'de militair geneeskundige janboel'.242

2.8. Militaire vergoedingen
Veel gemobiliseerden hadden een bestaan in de burgermaatschappij opgebouwd. Zij hadden een baan of een eigen bedrijf en stichtten reeds een
gezin. Doordat zij weer onder de wapenen moesten komen, ontstonden er
voor hen grote materiële problemen. In de krijgsmacht was er soldij, maar
hiervan viel geen gezin te onderhouden. De overheid onderkende dit probleem en had in de Militie-, de Landweer- en de Landstormwet bepalingen
hierover opgenomen. Artikel 84 van de militiewet luidde:
Indien tengevolge van het verblijf in werkelijken dienst van een ingelijfde bij de
Militie voldoende middelen tot levensonderhoud ontbreken of zouden komen te
ontbreken aan zijn gezin of aan dat waartoe hij behoort of waarin hij als pleegkind
is opgenomen, dan wel aan personen, die hem in den eersten of tweeden graad ran
bloed- of aanverwantschap bestaan, dan wordt zoo den ingelijfde geen vrijstelling
wordt verleend, aan het gezin of aan bedoelde personen, naar door ons te stellen
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regelen, op verzoek eene vergoeding uit 's Rijks kas toegekend van niet meer dan een
gulden voor eiken dag dien de ingelijfde in werkelijken dienst is.14'

Landweermannen konden op basis van een artikel uit de Landweerwet
hooguit een bedrag van ƒ1,50 verkrijgen;244 een landstormer kon maximaal ƒ 2, — ontvangen. 24 ' Uitvoering en vaststelling van de hoogte van de
uitkering waren de taak van de burgemeester van de woonplaats van milicien, landweerman of landstormplichtige. Beroep tegen zijn besluit was
mogelijk bij de ministers van Oorlog en Marine. Behalve de genoemde
maxima hadden de burgemeesters een enorme vrijheid in het bepalen van
de uit te keren bedragen. De zinsnede, 'Indien... voldoende middelen tot
levensonderhoud ontbreken...' was voor velerlei uitleg vatbaar. Het Volk
schreef hierover:
Nu hoeft men nog geen advokaat te zijn om te weten, dat, hoe zorgvuldig ook samengesteld, zoo goed als ieder wetsartikel meer dan één uitlegging toelaat. Is er, zooals bij
dit, een financiële kwestie bij betrokken, dan hangt het dus af van de meer konservatieve ofde meer demokratische neigingen van degene, die de wijze van uitvoering der
wet ten slotte bepaalt, of die uitvoering zal zijn bekrompen, beknibbelend en schriel
tot het uiterste, of loyaal en royaal, met ruim begrip van verhoudingen en toestanden
waarvoor de wet is gemaakt.14'"

De praktijk was zoals de krant had beschreven. Al na twee weken mobilisatie meldde dezelfde krant dat burgemeesters in sommige plaatsen helemaal
geen vergoedingen betaalden.247 Het noopte Het Volk tot een oproep aan
de lokale sociaal-democratische organisaties om dit in hun werkgebied te
controleren: 'Is dat overal gebeurd? Men informeere en dringe, waar blijkt
dat dit niet zoo is, aan, dat de niet gedane uitkeering als nog geschiedt. De
betrokkenen hebben er eenvoudig recht op.'24*
Er waren ook 'royale' en 'minder royale' gemeentes. Het Volk vroeg bij
verschillende gemeentes de uit te keren bedragen op en de conclusie van
het onderzoek was dat deze nogal varieerden (zie pagina 140).
In sommige plaatsen relateerde de burgemeester de vergoeding aan het
vroegere inkomen. In Hengelo bestond het idee dat hoe hoger het loon was
geweest, hoe meer de mogelijkheid had bestaan om te sparen. De eerste
burger aldaar meende dat dan ook minder vergoeding behoefde te worden
verstrekt en hanteerde eigen staatjes (zie pagina 141).
Met name in de plattelandsgemeentes zou de situatie slecht geweest zijn.
Het Volk meldde dat sommigen maar ƒ 0,20 per dag uitgekeerd kregen.249
Hoe hoog de vergoedingen mochten zijn, het bleef moeilijk hiervan
te leven. In ieder geval gingen alle gezinnen er in vergelijking met hun
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vergoedingen herfst IÇ14
Miliciens
vergoeding + kindertoeslag p.d.

Landweermannen
vergoeding + kindertoeslag

p.d.

Amersfoort

ƒ0,60 + ƒ0,10

ƒ 0,60 + iets hoger dan ƒ 0,10

Apeldoorn
Arnhem
Deventer
Dordrecht
Drachten
Eindhoven

ƒ0,50 + ƒ0,10
ƒ0,60 + ƒ0,10
ƒ0,50 + ƒ0,10
ƒ0,60 + ƒ0,10
ƒ0,504-ƒ0,10
ƒ0,50 + ƒ0,10

ƒ0,60
ƒ0,70
ƒ0,50
ƒ0,60
ƒ0,50
ƒ 0,50

's-Gravenhage
Groningen
Schiedam
Tilburg
Vlissingen
Zwolle

ƒ0,80 + ƒ0,10
ƒ0,70 + ƒ0,10
ƒ 0,70 + ƒ 0,15
ƒ0,60 + ƒ0,10
ƒ0,504-ƒ0,10
ƒ 0 , 6 0 4-iets hoger dan ƒ 0,10

ƒ0,80 + ƒ0,10
ƒ0,90 + ƒ0,10
ƒ 0 , 7 0 -(-ƒ0,15
ƒ0,604-ƒ0,10
ƒ0,504-ƒ0,10
ƒ 0,60 4-iets hoger dan ƒ 0,10

+
+
+
+
+
+

ƒ0,10
ƒ0,10
ƒ0,10
ƒ0,10
ƒ0,10
ƒ 0,10

Het Volk, 20-11-1914. Opvallend is het niet noemen van steden waar de SDAP in het
gemeentebestuur zat, zoals Amsterdam en Zaandam.

vroegere loon erop achteruit, want de gemiddelde lonen lagen in die tijd
tussen de ƒ 6, - en ƒ 16, - per week. De maximale vergoedingen lagen voor
miliciens op ƒ 7, - en voor landweermannen op ƒ 10,50, maar werden nooit
uitgekeerd wanneer het vroeger genoten inkomen lager lag.25°
Een landweerman met een gezin van vrouw en vier kinderen rekende de
lezers van Het Volk voor wat hij van zijn wekelijkse vergoeding van ƒ7,70
allemaal moest bekostigen (zie pagina 141).
Het gezin kwam dus in ieder geval reeds ƒ1,32 tekort en er was hierbij
slechts uitgegaan van de goedkoopste producten met de geringste kwaliteit.
Hij voegde eraan toe: 'ik zal maar zwijgen over de kleeren, want dan zou
een blos van schaamte uw gelaat bedekken. Voor schoeisel kan niet worden
gezorgd, een kopje thee wordt niet meer geproefd.'2''
Sommigen legden zich niet neer bij hun situatie. In Schiedam protesteerden in oktober 1914 zo'n 135 landweermannen tegen de lage vergoedingen. Via een verzoekschrift vroegen zij de burgemeester de bedragen te
verhogen. 2 ' 2
Gesteld moet worden, dat de militairen beter af waren dan de werklozen.
Echter, gemobiliseerden voelden zich geen werklozen, omdat zij verplicht
het leger in moesten en gedwongen hun werk opgaven.
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XII. Militaire vergoedingen Hengelo november 1Ç14
Miliciens
loongeen
1 kind
derving kinderen
per wk.
/I4>ƒ15."

fi6,ƒ17.ƒ18,-

2k

3k

4

k

ƒ0,50

ƒ0,60

ƒ0,70

ƒ0,85

ƒ0,35
ƒ0,20

ƒ0,45
ƒ0,30
ƒ0,20

ƒ0,55
ƒ0,40
ƒ0,30
ƒ0,20

ƒ0,70
ƒ0,55
ƒ0,45
ƒ0,35

ƒ 1ƒ0,85
ƒ0,70
ƒ0,60
ƒ0,50

3k

4

5k

6k

meer
dan 6 k

ƒ1ƒ1ƒ0,90
ƒ0,80
ƒ0,70

ƒ1
ƒ1
ƒ1
ƒ1
ƒ1

ƒ1
ƒ1
ƒ1
ƒ1
ƒ1

5k

6k

meer
dan 6 k

ƒ 1,2-0
ƒ1,05
ƒ0,90
ƒ0,80

ƒ1,50

ƒ1,50

ƒ1.35

ƒ1.35

ƒ1,20
ƒ1,10
ƒ1,

ƒ1,20
ƒ1,10

Landweermannen
loongeen
1 kind
derving kinderen
per wk.
ƒ14,ƒ15-ƒ16,-

ƒ0,50

ƒ0,60

ƒ0,70

ƒ0,85

ƒ0,35
ƒ0,20

ƒ0,45
ƒ0,30
ƒ0,20

ƒ0,55
ƒ0,40
ƒ0,30

ƒ0,70
ƒ0,55
ƒ0,45
ƒ0,35

ƒ17,"
ƒ18-

ƒ0,20

k

ƒ1ƒ0,85
ƒ0,70
ƒ0,60
ƒ0,50

ƒ0,70

Het Volk, 21-11-1914.

XIII. Uitgaven per week van eenlandweerman herfst 1914
- Huishuur
- Twee broden per dag i f 0,16
-Melk
-Koffie
- Suiker
- Boter
- Begrafenisfonds
- Ziekenfonds
- Steenkolen, % mud
- Petroleum, 7 liter
-Zeep
- Soda
- Bleekpoeder
- Stijfsel
- Blauwballen

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

f

f
_HetVolk, 3-11-1914.

2,50
2,24
1.15
0,36
0,28
0,30
0,24
0,26
0,75
0,63
0,12
0,04
0,05
0,07
0,03
9,02

ƒ!,-
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Het was te verwachten dat klachten omtrent de vergoedingen in Het Volk
zouden verschijnen. Dat gebeurde ook, maar niet in groten getale. Een
oorzaak hiervan was, dat de kwestie niet van militaire aard was en niet in
de rubriek 'militaire klachten' thuis hoorde. De meest extreme gevallen
stonden elders afgedrukt. In ieder geval was niet de reden dat de soldaten
vonden dat hun gezinnen voldoende kregen. De heersende ongelijkheid in
het land verbeterde de stemming zeker niet. Het Volk en het orgaan van het
NW, De Vakbeweging berichtten er veel over en legden de lezers uit hoe de
uitkering aangevraagd moest worden. 2 "
De gemobiliseerden hadden in principe de mogelijkheid om een extra
uitkering te ontvangen. Onder druk van de tijdsomstandigheden en reeds
in de eerste dagen van de mobilisatie plaatselijk ontplooide activiteiten
werd op 10 augustus 1914 op initiatief van de koningin opgericht het Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914,
ten einde in de moeielijke dagen, welke ons economisch leven doormaakt, de
krachten, die zich aan het lenigen van den nood willen wijden, te vereenigen en
samenwerking en eenheid te verkrijgen bij hetgeen in deze richting zal worden
ondernomen.

In navolging hiervan ontstonden in veel gemeentes plaatselijke steuncomités, die in samenwerking met vakbonden de uitkeringen aan steunbehoevenden verzorgden/"
De vraag is of gemobiliseerden hier veelvuldig een beroep op hebben
gedaan. De steuncomités werkten met maximumvergoedingen gerelateerd
aan andere inkomsten en wanneer we deze bedragen vergelijken met de
militaire vergoedingen is geen andere conclusie mogelijk, dan dat alleen in
gemeentes met lage uitkeringen gemobiliseerden nog op verdere steun aanspraak konden maken. Bijvoorbeeld in Amsterdam bedroeg de uitkering
van het steuncomité per week ƒ 6 - plus daarbij ƒ 1,50 voor de huur van het
huis. Vanaf december kwam hierbij nog een kindertoeslag van ƒ0,75 P er
kind per week met een maximum van ƒ 4,50. Uitkering hiervan hing af van
de andere inkomsten. Wanneer het inkomen reeds ƒ 7 , - (= de maximale
militaire vergoeding voor miliciens per week) was, dan konden alleen gezinnen met vijf ol meer kinderen nog een beroep doen op een extra bedrag.
Landweermannen konden bij een maximale vergoeding van ƒ 10,50 in Amsterdam hierop helemaal geen aanspraak meer maken.256 In Utrecht kwamen tot eind maart 1918 120 gezinnen van militairen in aanmerking voor
een extra wekelijkse uitkering.25" Vanuit Rotterdam kwamen vele klachten
over de lage vergoedingen. Dientengevolge klopten hier vele gezinnen aan
bij het plaatselijk steuncomité. In de laatste week van januari 1916 kreeg een
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recordaantal gezinnen extra ondersteuning: 1.169.258 Het verstrekte bedrag
was overigens niet hoog. Meestal bedroeg het tussen de ƒ1,— en ƒ2,50,
soms tussen de ƒ 3,— en ƒ 5,— en in uitzonderingsgevallen ƒ 12,— per week.259
In Zaandam waar het SDAP-Tweede Kamerlid Klaas ter Laan burgemeester
was, verstrekte het plaatselijk steuncomité vanaf 1 december 1914 huurbonnen aan de gemobiliseerden. 260 Zeer waarschijnlijk waren het voornamelijk
'kleine neringdoenden', die een financiële bijdrage verkregen. Het KNSC
beschouwde hun situatie als zeer slecht en spoorde de plaatselijke comités
aan om hun gezinnen extra te ondersteunen. 26 '
Sommige gemobiliseerden verkeerden in de gelukkige omstandigheid
dat hun oude werkgever voor een toelage zorgde. Zo deed een bedrijf in
Amsterdam. De Vakbeweging meldde:
De firma L. Van Leer & Co., afd Steendrukken] [...] betaalt aan bet personeel dat
onder de wapenen is geroepen, een toeslag, voor zoover het gehuwden en kostwinners
betreft, die het totale bedrag, rijksvergoeding en toeslag van de firma, op ongeveer
f 10,-per week brengt.1''-

In Alkmaar gaf een tweetal werkgevers een dusdanige toeslag, dat met inbegrip van de Rijksvergoeding het volle loon werd bereikt. Ook een Haagse
coöperatie gaf een toeslag en beloofde de militairen na de mobilisatie weer
in dienst te nemen. 26 ' De Leidse broodfabriek gaf gezinnen een toeslag op
voorwaarde echter dat de gemobiliseerden op hun verlofdagen kwamen
werken.264 Veel meer werkgevers schijnen zich niet te hebben bekommerd
om de gezinnen van de gemobiliseerden. Na een opsomming van een hoeveelheid 'slechte bazen' meldde De Vakbeweging: 'Of er tegenover al het
leelijks niet iets goeds te melden valt? Ja, maar het is bitter weinig!'26
De gemobiliseerden waren dus voornamelijk aangewezen op de militaire
vergoedingen en op dit gebied bestonden er, zoals reeds eerder vermeld,
grote verschillen. De meeste gemeentes keerden het maximum niet uit. Dit
noopte de minister van Oorlog in november 1914 tot het schrijven van een
brief aan alle burgemeesters met daarin de volgende inhoud:
Daar het zich niet laat aanzien dat op spoedige demobilisatie van de weermacht
mag worden gerekend en het komende wintertijdperk stellig hoogere uitgaven zal
vorderen van de achtergebleven gezinnen der dienstplichtigen, vind ik aanleiding
11 er op te wijzen, dat u zonder voorafgaande machtiging mijnerzijds bevoegd zijt,
het bedrag der aanvankelijk door u toegekende vergoedingen te verhoogen, indien en
voor zoover u zulks noodig acht, om te voorkomen, dat het de betrokken gezinnen
zou komen te ontbreken aan het noodzakelijke voor levensonderhoud. Onder dit
laatste versta ik zooals u ongetwijfeld bekend is niet alleen voldoende voedingsmid-
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delen, doch ook kleeding, vuur, licht en huisvesting. Voorts meen ik er ook de bedragen aan zieken- en begrafenisfondsen onder te moeten begrijpen.1''''

De brief van de minister sorteerde enig effect. Zo verhoogden bijvoorbeeld
Hengelo en Deventer de vergoedingen.^ In laatstgenoemde gemeente,
waar de vergoeding voor landweermannen nu ƒ0,60 per dag plus ƒ0,15
voor ieder kind bedroeg, was het resultaat uiteindelijk averechts, daar
werkgevers meenden dat ondersteuning van hun werknemers nu niet meer
nodig was. Het Volk meldde:
Maar nu hebben de textielpatroons Pol en Stork hun bijdragen ingetrokken, zoodat
er landweermannen zijn wier gezinnen nu nog minder ontvingen dan voor dien
tijd. Dezen, hierover niet tevreden, trokken naar het gemeentehuis om den burgemeester te overtuigen dat de uitkeering verhoogd moest worden. De burgemeester liet
hen met politie verwijderen, met de toezegging, dat hij van het gebeurde mededeeling zou doen aan de militaire autoriteiten, en dat hij zou zorgen dat zij hiervoor
gestraft werden.1^

Er vanuit gegaan kan worden, dat de situatie slecht bleef. De Haagse
Bestuurdersbond, een organisatie van lokale bestuurders van de moderne
arbeidersbeweging, liet een onderzoek instellen bij 124 gezinnen. Zo'n 7
procent kon de huur van hun woning niet meer betalen en moest noodgedwongen bij anderen intrekken. De werkgevers verhoogden de vergoedingen in de meeste gevallen niet. De conclusie van de bond was dan ook:
Bijna alle opgaven getuigen van groote ellende. Vooral wordt in gezinnen, waarin
de moeder of een der kinderen ziek ofzwak is, geklaagd over gemis aan versterkende
middelen, terwijl gevallen worden vermeld van kinderen die niet naar school kunnen gaan, omdat schoeisel en kleeding ontbreekt. Hoe hoogde nood gestegen is moge
ten slotte blijken uit het feit dat vele miliciens en landweerlieden hun 24 uur verlof
met meer bemiddelde krijgsmakkers verruilen voor den prijs van f2,50.1'*'

De kwestie van de vergoedingen was in december 1914 onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer, die besloot de maxima voorlopig te verhogen.
Per 1 januari 1915 konden miliciens ƒ 1,50 en landweermannen ƒ 2,— per dag
verkrijgen. Voor de landstormplichtigen met militieplichtige leeftijd lag de
maximumvergoeding in april op ƒ 1,50 per dag.270
Voor sommige gemeentes was het besluit aanleiding de vergoedingen te
verhogen. In Delft werd zowel voor de gezinnen van militieplichtigen als
die van de landweermannen vanaf januari ƒ0,75 m plaats van ƒ0,70 per
dag uitgetrokken. De kindertoeslag ging van ƒ0,10 naar ƒ0,15 per dag. :
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Vanuit Wageningen kwam het bericht, dat voor miliciens de vergoeding
met ƒ 0,05 en voor landweermannen met ƒ 0,25 was verhoogd.272
Aangenomen mag worden dat burgemeesters ook nu de maxima zelden
uitkeerden. Een Friese landweerman, gelegerd in Alphen (N-Br), schreef:
Men weet dat de gemeente Leeuwarden lang niet 't maximum geeft van vergoeding.
Velen hebben een winkeltje waarin de vrouw een kleinigheid verdient, anderen krijgen nog eens een fooitje van hun patroons. Maar dat alles moet nu tot op den laatsten
cent worden opgegeven 'op straffe van geheele inhouding der vergoeding'. Van de
'bijverdienste', voor zoover meer bedragende dan f2 — komt 3/4 gedeelte in mindering van de vergoeding. Is 't niet erg? Ik heb f7,70 per week vergoeding en bewoon
een huisje van f3,25. Rest dus f '4,45 voor brood, kleeren, brandstof, dokter, belasting
enz. Als ik daar niets bij ontving uit anderen hoofde, zouden m'n vrouw en kind
vreeselijk gebrek lijden en zou ik geen uur goedmoeds dienst meer willen doen!17^

Laag was ook de vergoeding in Heeze. Een vrouw met drie kinderen ontving hier ƒ 0,60, een vrouw met vijf kinderen ƒ 0,65 per dag.274
Door het hele land startten in 1915 acties voor betere vergoedingen. De
afdeling van de SDAP in Zwolle verzond met dat doel een adres aan de
burgemeester.2^ In Utrecht gelegerde landweermannen trachtten via een
verzoekschrift de burgemeester van hun woonplaats Winschoten zover te
krijgen, dat hij de maximumvergoeding zou gaan uitbetalen. 276 Aan de
burgemeester van Bussum stuurden de landweermannen een adres met
hetzelfde doel.277 Veel resultaten leverden dit soort acties niet op. Een uitzondering was Breda. Hier waren de vergoedingen na een dergelijke actie
met vijf tot twintig cent verhoogd.2"8 Het gebeurde zelfs dat burgemeesters
de vergoedingen verlaagden. In Midwolda verlaagde de burgemeester de
toeslag voor kinderen met ƒ0,05. Nadat hierover klachten bij de minister
waren binnengekomen, draaide hij dit besluit terug.279 Een enkele maal
vernietigde de minister ook een gemeentelijk besluit om de vergoeding te
verhogen. Dat geschiedde in Hoogeveen waar de vergoedingen per 16-111914 met ƒ 0,15 waren verhoogd. Het teveel uitgekeerde geld diende te worden terugbetaald.280 Het ingrijpen van de minister lijkt een uitzondering
geweest te zijn. De burgemeesters konden in principe naar eigen opvatting
handelen.28' De willekeur bleef. SDAP-er Anthonie Dijkgraaf schreef vanuit
Schoonhoven:
Wie in 's hemelsnaam, heb ik mij al eenige malen afgevraagd, beheerscht toch de
duistere wegen van de vergoedingen en wanneer zal er eens afdoende verbetering
komen? Een ontelbaar aantal adressen heb ik nu al geschreven, met de regeling of
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liever willekeur in tal van gemeenten kennis gemaakt en steeds wordt mijn indruk sterker dat er met tal van menschen schandelijk omgesprongen wordt. [...]
Dezer dagen werd aan een twaalftal gezinnen in Schoonhoven meegedeeld dat de
uitkeering te hoog was en dat het teveel genotene met f 0,10 per dag zou worden
ingehouden. Uit één dier gezinnen waren twee zoons onder de wapens, waarvan
de een feitelijk de leider van het zilversmidsbedrijf is. De ouders zijn op hem als
kostwinner aangewezen. Voor de winterverhooging kregen die menschen f 0,80,
daarna ƒ o,ç$. Nu moet voor ç2 dagen juist die winterverhooging als te veel betaald
terug worden gegeven. Gedurende 138 dagen zal dus de vergoeding slechts f o,jo per
dag bedragen. Anderen, in dezelfde positie verkeerende, maar met één zoon, wordt
niets gekort'

Het einde van deze 'duistere wegen' was niet in zicht. Het kwam zelfs zover
dat kantonrechters de gezinnen van landweermannen vanwege huurschuld
uit hun huizen liet zetten.2Si Sommige gemeentes bleven zeer zuinig en
nadat de zaak tijdens de bespreking van het Oorlogskrediet in mei 1915
opnieuw aan de orde was gekomen, zag de minister zich wederom genoodzaakt de burgemeesters aan te schrijven om hen te verzoeken, 'nogmaals in
uwe gemeente een ernstig onderzoek in te stellen naar de vraag of bij de
toepassing van het vergoedingsinstituut niet een te kleine maatstaf wordt
aangelegd . M
Dat deze brief niet overbodig was, bewees de burgemeester van het dorp
Valburg in de Betuwe. Hij keerde een vrouw met twee kinderen slechts
ƒ0,75 P e r dag uit en weigerde ondanks verzoeken hiertoe het bedrag te
verhogen met de motivatie dat hij 'volgens den minister niet meer mag
geven'.28' De burgemeesters bleven naar eigen inzichten handelen. Het
kwam voor dat militairen met ziekteverlof geen vergoeding meer kregen.
De minister moest dit via een schrijven aan de burgemeesters rechtzetten.2116 SDAP-Tweede Kamerlid Hendrik Spiekman kon tijdens debatten in
juli 1915 vele feiten noemen. Hij vertelde dat hij zesendertig brieven had
ontvangen waaruit bleek dat gezinnen met twee of drie kinderen rond
moesten komen met 80, 90 of 95 cent per dag.28"
De minister kreeg het verwijt dat hij te weinig deed om de situatie te
verbeteren. Zeker was hijzelf verontrust vanwege de grote hoeveelheid bezwaarschriften tegen besluiten van de burgemeesters, die op zijn bureau
verschenen. Mede daarom riep hij provinciale commissies van voorlichting
in het leven, die de inhoud van de aan de minister van Oorlog of Marine
gerichte bezwaarschriften dienden te gaan onderzoeken. 288 De minister was
daarmee veel werk uit handen genomen. De instelling van commissies was
ook een wens geweest van veel Tweede-Kamerleden, die dachten dat deze
instanties de klachten op hun waarde zouden kunnen schatten. De minis-

MILITAIRE KLACHTEN

147

ter van Oorlog had echter andere gedachten. Hij was van mening, dat veel
bezwaren op niets anders gestoeld waren dan op 'onbekendheid met de
voorschriften', 'de zucht om zich te bevoordelen' en 'naijver op anderen'.
De commissies zouden voor legitimiteit van zijn uitspraken zorgen.289
In ieder geval was de praktijk, dat de commissies maar matig konden
functioneren. Zij werkten langzaam. Bureaucratie veroorzaakte veel vertraging. Bijvoorbeeld weigerde een commissie brieven, die onvoldoende
gefrankeerd waren.290 SDAP-er Dijkgraaf bestudeerde de werkwijze van de
commissie in Zuid-Holland en concludeerde dat de vreugde, die even was
ontstaan na het aantreden van de commissie, was bekoeld:
En nu zij een poosje gewerkt hebben, zucht menigeen: 'waren wij maar van zulke
commissies verlost'. Het is schrielheid, langzaam werken en onvoldoend onderzoek
wat men, tenminste van de Zuid-Hollandsche kommissie, kan verwachten.1"

De SDAP-er beargumenteerde zijn stelling met enkele voorbeelden, waarin
de indieners van de bezwaarschriften niet eens gehoord werden, maar wel
nul op het rekest kregen. De commissies hadden kennelijk ook geen oog
voor schrijnende gevallen. De Rotterdamse kantonrechter zette een gezin
van een gemobiliseerde met zeven kinderen het huis uit vanwege huurschuld. Gedurende lange tijd was een vergoeding van slechts ƒ 1,15 per dag
ontvangen. Deze uitzetting was maar één van de vele gevallen.291
Toch sorteerden de commissies wel effect. In Noord-Holland kwam er
in 50% van de gevallen een wijziging van het bedrag tot stand. 29 ' Dat de
commissies traag werkten, had mede te maken met de grote hoeveelheid
bezwaarschriften. In Noord-Brabant speelden tussen september 1915 en december 1917 6.000 zaken. In Noord- en Zuid-Holland waren deze getallen
voor dezelfde periode respectievelijk 3.000 en 4.000. 294
In februari 1916 was het voor iedereen duidelijk, dat het levensonderhoud
steeds duurder werd. Tijdens de behandeling van de oorlogsbegroting
kwam in verband hiermee aan de orde dat de maxima van de vergoedingen
dienden te worden aangepast. De SDAP diende een motie in om de maxima
voor militie, landweer en landstorm op ƒ 2,— per dag te bepalen. De Kamer
nam de motie aan en de minister gaf er gehoor aan.295
De minister van Oorlog had nog andere zorgen. Het stoorde hem, dat
met betrekking tot de toepassing van het vergoedingsintituut geen eenheid
van inzicht bestaat omtrent verschillende punten'. Hierbij doelde hij op de
wedde van dienstplichtige (onder)officieren, de inkomsten van volwassen
kinderen van militairen, het loon van de dienstplichtige voor de mobilisatie, de uitkering van de werkgever en het feit dat sommige huwelijken
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tijdens de mobilisatietijd gesloten waren. Deze zaken dienden te worden
meegewogen bij de bepaling van de vergoeding.296 De minister was van
mening dat burgemeesters veel vergoedingen ten onrechte uitkeerden.
Wel moedigde de minister de burgemeesters aan om in verband met de
stijgende prijzen meer geld in de vorm van een duurtetoeslag te verstrekken. Hij dacht hierbij aan een vermeerdering van 15% waarbij echter het
bedrag van ƒ 2, - en het salaris van de militair voor de mobilisatie niet
overschreden mochten worden. : r
De verhoging was niet verplicht, zodat de burgemeesters ook hier de
vrije hand behielden. Een gezin met drie kinderen in Sliedrecht kreeg
voortaan ƒ1,35, een verhoging van vijf cent.2'8 De burgemeester van Rotterdam verhoogde de vergoedingen met vijf tot vijftien cent. 2 " Een gezin
roet drie kinderen ontving hier ƒ1,65 P e r dag.3°° Van twee gemeentes is
bekend dat zij de verhoging van 15% wel doorvoerden: Amsterdam en
Zaandam.301
Ei kwam geen eenheid. Dit had ook te maken met het optreden van
commissies van voorlichting. In Zeeland verspreidde deze in juni 1916 een
circulaire onder de burgemeesters waarin zij stelde, dat de vergoedingen
verlaagd konden worden. Veel Zeeuwse burgemeesters gaven hieraan gehoor.,o; In één geval verlaagde een eerste burger de vergoeding van ƒ2,
naar / 1,60 per dag. Op weekbasis betekende dat ƒ 11,60 terwijl het vroegere inkomen van dit gezin ƒ18, - was geweest.30' Zij hadden kennelijk
geen boodschap aan de enorme prijsstijgingen. Het Volk rekende voor dat
in drie jaar tijd de levenskosten met 79% waren gestegen.304
De 'Vereeniging van Landstormplichtigen in Nederland' hield in 1917
in 135 gemeentes onder 1.042 gezinnen een onderzoek naar de militaire
vergoedingen. Het doel was de verliezen aan inkomsten voor de gezinnen
te berekenen. Uit de resultaten bleek dat er grote verschillen in het land
waren, maar dat de gezinnen er overal op achteruit waren gegaan. Hiernaast volgt een overzicht van de plaatsen waarin de vereniging meer dan
den gevallen analyseerde.
Volgens het onderzoek misten 1.042 gezinnen een totaal van ƒ8.615,81
aan inkomsten, gemiddeld ƒ 8,27. De genoemde bedragen van de gederfde
inkomsten waren volgens de onderzoekers iets te hoog. Ervanaf getrokken
diende te worden dat bedrag dat vrijkwam doordat bepaalde voeding en
kleding van de militair niet meer ten laste van het gezin kwamen. Het was
moeilijk dit bedrag precies te bepalen: 'Wij zouden besparing per gezin
[...], gemiddeld al niet hooger durven aanslaan dan, ƒ1,50 per week. Erkend moer echter worden dat dit bedrag zeer onzeker is.' Factoren hierop
van invloed waren beroep, inkomen, woonplaats, gezinsgrootte, leeftijd
van de kinderen en de 'ekonomische voorgeschiedenis' van het gezin.
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XIV. Inkomensverliezen door militaire dienst 1917
Plaats

Aantal
gevallen

Gem.
verg. per
week

Hoogste

Laagste

Totale

Gem.

verg.
per dag

ver

inkomensverliezen

inkomensverliezen

gper dag

per week
Alkmaar
Amsterdam
Edam
Haarlem
Velsen
Wormer
Wormerveer
's-Gravenhage
Rotterdam
Emmen
Achtkarspelen (Fr)
Barradeel (Fr)
Dantumadeel
(Fr)
Leeuwarden
Opsterland
(Fr)
Tierjerksteradeel (Fr)
Smallingerland (Fr)
Westdongeradeel (Fr)
Weststellingwerf (Fr)

24

ƒ 10,60

ƒ1,90

ƒ0,70

ƒ171,00

ƒ

7.13

57

ƒ12.37

ƒ2,10

ƒ1,30

ƒ261,45

ƒ

4.59

11

ƒ

ƒ1.75

ƒ 1,20

ƒ

88,95

ƒ

8,09

16

ƒ10,86

ƒ2,-

ƒ0,40

ƒ147.94

ƒ

9.25

27

ƒ 12,06

ƒ2,-

ƒ1,-

ƒ216,70

ƒ

8,03

ƒ11,71

ƒ1.95

ƒ1,40

ƒ

ƒ

6,30

15
11

9.64

94.50

ƒ I0,22V2

ƒ1,90

ƒ1,05

ƒ107,51

ƒ

9.77

24

ƒ10,77

ƒ2-

ƒ1-

ƒ239.50

ƒ

9.98

65

ƒ11-

ƒ2-

ƒ0,76

ƒ551.08

ƒ

8,48

ƒ

ƒ1,70

ƒ 1,10

ƒ245,80

ƒ17.56

14

9.80

28

ƒ 7.45

ƒ1.50

ƒ0,00

ƒ232.95

ƒ

8,32

11

ƒ

9,45

ƒ1,60

ƒ 1 -

ƒ

90,05

ƒ

8,19

15
18

ƒ

9,40

ƒ1,60

ƒ10,97

ƒ2--

ƒ

7,67

ƒ1,30

ƒ

9,52!/2

ƒ1,70

ƒ

8,43

ƒ1,50

11

15
11

20

ƒ11,87

ƒ2,-

ƒ1,10

ƒ136.75

ƒ

9.12

ƒ1.35

ƒ140,45

ƒ

7.80

ƒ!,-

ƒ

/7

.50

ƒ1,"

ƒ125,25

ƒ 8,35

ƒ1,"

ƒ

ƒ

ƒ1,15

ƒ139.75

ƒ 6,99

82,55

82,50

7.50

19

ƒ

8.33

ƒ1.50

ƒ0,81

ƒ148,60

ƒ

7.82

Groningen
Onsrwedde
(Gr)

37

ƒ

9,89

ƒ1,80

ƒ 1,10

ƒ299,20

ƒ

8,09

13

ƒ

9,91

ƒ1,75

ƒ1,10

ƒ185,35

ƒ14.26

Oude Pekela

12

^0,I7'/2

^,72'/2

ƒ1,25

ƒ135.68

ƒ11,31

Vereeniging van Landstormplichtigen in Nederland, Enquette betreffende de Militaire Vergoedingen. Het onderzoek kent geen datum. Het blad van de vereniging, Het Orgaan van de
Vereeniging van Landstormplichtigen in NederlandVan 1 november 1917 maakte melding van
at' enquête, zodat deze vermoedelijk in de maanden ervoor moet zijn gehouden.
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*• I ijdelijk in bei Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt ondergebrachte troepen.
Nederlanden den Oorlogstijd p- 12

Militair hospitaal 1 eiden. IM<;, mobilisatie 1914-1918; hospitalen, 1

Wachtdienst aan de Belgisch
- Nederlandse grens.
Dagboek F.R. Schweppe,
Mobilisatieherinneringen
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In maart 1918 was de regering ervan overtuigd dat de gezinnen van gemobiliseerden moeilijk rond konden komen. Zij diende een wetsontwerp in
om het maximum van de vergoedingen voortaan op ƒ2,50 te bepalen. De
Tweede Kamer vond dit nog niet ver genoeg gaan. De SDAP diende een
amendement in om het bedrag tot ƒ 3 , - te verhogen. Ondanks bezwaren
van de minister van Oorlog stemde een meerderheid voor.305
De situatie verbeterde in de praktijk niet. De bedragen die burgemeesters in 1918 uitkeerden, waren in een groot aantal gevallen veel te laag en
zelfs soms niet hoger dan in 1914. In Oud-Beijerland kreeg een gehuwd
militair ƒ 1,10 per dag, waarvan vrouw en een kind moesten worden onderhouden. Per week ging van de ƒ 7,70 al ƒ 0,90 af aan huishuur. Een militair,
die kostwinnaar was voor moeder en broer ontving in Sloten (N-H) ƒ 0,90
per dag. Per week moest aan huishuur ƒ 2 , - worden betaald. De burgemeester in Dordrecht betaalde ƒ1,70 per dag aan een gezin met één kind.
De huishuur bedroeg hier ƒ 3 , - per week.3"6 In geval van fraude trokken
autoriteiten de gehele uitkering in. Een vrouw in Rotterdam had de burgemeester meegedeeld, dat haar buurvrouw, echtgenote van een militair, in
loondienst zou werken. De commissie geloofde het verhaal en daarom was
er vanaf mei 1918 niet meer uitgekeerd.
Zoals gezegd: gezinnen konden in beroep gaan. In de regel duurde het
echter twee maanden eer een commissie besliste. Regelmatig verliepen er
echter drie maanden, waardoor de betrokken gezinnen in grote financiële
problemen geraakten.' 07 De klachten over de werking van de commissies in
1918 waren niet anders dan in de tijd dat zij net waren opgericht. Vooral de
commissie in Zuid-Holland had een slechte naam.308
O p extra steun van het nationale steuncomité hoefden de gezinnen ook
niet te rekenen. Het KNSC meende nadat de verhogingen waren doorgevoerd,
dat thans de tijdis aangebroken om de steunverleningen, die in verschillende gevallen zijnerzijds in den vorm van vergoeding bij bevalling der echtgenooten, de betaling van huishuur (ook in den vorm van huurbonnen), hypotheekrente, Landpacht,
vergoeding voor den aankoop van brandstojfen en aardappelen, doktersrekeningen,
werden gegeven, te doen ophouden. Ook subsidies aan Plaatselijke Steuncomité's
zullen voor dit doel door het K.N.S. C niet meer gegeven worden. Vanaf 1$ mei a.s.
zal dus door het K.N.S. C. geen hulp in welken vorm ook, meer voor bovenvermelde
doeleinden worden verleende

Het is overigens zeker dat de lokale steuncomités de aanbevelingen van
het KNSC niet altijd overnamen. Zo gebeurde ook met deze. In Rotterdam
bleef de Algemeene Commissie tot Steun de gezinnen achter de militairen
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ondersteunen. Wel was er kwantitatief sprake van een afname; half mei
bedroeg het aantal ondersteunden 225, vlak voor de gedeeltelijke demobilisatie in november 1918 was dit aantal gedaald tot 97." 0
Een speciaal probleem voor de militairen ontstond wanneer zij met klein
of groot verlof gingen en terugkeerden in de burgermaatschappij. Het was
de vraag of zij dan bij de oude werkgever konden terugkeren. Speciaal
voor deze verlofgangers bestond de 'Nationale Vereeniging tot Steun aan
Miliciens', 'welke zich ten doel stelt den dienstplichtige, die in de burgermaatschappij terugkeert, in de gelegenheid te stellen arbeid te vinden om
aldus in zijn onderhoud te kunnen voorzien'."' Dit waren geen periodieke
uitkeringen, maar geldbedragen, die de verlofgangers 'noodig zullen hebben voor aanschaffen van uitrusting, gereedschappen en voor reiskosten in
verband met het krijgen van arbeidsgelegenheid'." 2 De vereniging kreeg in
1917 het predikaat 'Koninklijke'." 3
Naarmate meer gemobiliseerden met verlof gingen, kreeg de organisatie
het druk. Bedroeg het aantal aanvragen in 1915 slechts 414, het jaar daarop
was dit aantal reeds gestegen tot 10.668. Het aantal aan werk geholpen
mensen, was in verhouding echter laag."4 Dat bleef ook zo gedurende de
volgende jaren. Veruit de meeste aanvragers kwamen alleen voor geldelijke
steun in aanmerking. Doordat na de demobilisatie in november 1918 iedere
verlofganger conform een wettelijke maatregel ƒ40,— kreeg toegewezen,
nam dat aantal enorme proporties aan, zoals uit het volgende overzicht
moge blijken:
XV. Ondersteuning van dienstplichtigen door (Koninklijke) Nationale
Vereeniging tot Steun aan Miliciens in bet tijdvak 1914-1919

Jaar
1914
1915
1916
1917

1918+1919
totaal

hulp bij verkrijging van werk
45
130

geldelijke steun
35
306

696

9-^43

1.197

12.875

1.500
3.568

166.260
188.719

Koninklijke Nationale Vereeniging tot Steun aan Miliciens, Gedenkschrifi bij gelegenheid van
bnar2^-jarig bestaan 1904-30 januari 1929, p. 37.

De jaren 1918 en 1919 zijn gecombineerd omdat vanwege 'overstelpende'
drukte eerstgenoemde jaar niet kon worden afgesloten.
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H e t totale aantal aanvragers bedroeg in vijfjaar ± 2 6 0 . 0 0 0 , hetgeen betekent dat r u w w e g 6 8 . 0 0 0 militairen nul o p het rekest kregen. D e g e n e n die
wel o n d e r s t e u n i n g verkregen, ontvingen in totaal ongeveer ƒ 6.500.000. , h
D e gezinnen van deze gemobiliseerden k w a m e n bij werkloosheid ernstig in de p r o b l e m e n . Voor militaire vergoedingen k w a m e n zij niet meer
in a a n m e r k i n g . H e t Koninklijk Nationaal S t e u n c o m i t é zag geen reden om
hen n u een werkloosheidsuitkering te verschaffen. H e t verlof was vrijwillig
en hiervan hoefde geen gebruik gemaakt te w o r d e n . N a a r aanleiding van
het naar huis sturen van landweerlichtingen in 1915 schreef het KNSC:
Zij zouden dan het aantal werkloozen vermeerderen en daar hunne gezinnen
dan ook geen Rijksuitkeering genieten, allicht geheel op de hulp der steuncomité s
of organen van armenzorg aangewezen zijn. De militaire autoriteiten hebben er
geen bezwaar tegen, dat genoemde landweerplichtigen, indien zij zulks verlangen,
alvorens van het verlof te genieten, nog eenigen tijd in dienst blijven. Zij, die met
verlof gaan, zullen zoodra zij daartoe den wensch te kennen geven, weder onder de
wapenen kunnen terugkeeren. "''
H e t KNSC zag zich ondersteund door de minister van Financiën, M.W.F.
Treub, die, na het naar huis zenden van de oudste landweerlichting 1907 (militielichting 1899), de gemeentelijke werkloosheidsfondsen had geschreven
geen werkloosheidsuitkeringen aan gedemobiliseerden te verstrekken." 7
Voor de l a n d w e e r m a n n e n , die naar verlof h u n k e r d e n , was dit een forse
streep d o o r de rekening, vooral o o k o m d a t zij niet o p de hoogte waren.
D a t er geen uitkering zou w o r d e n verstrekt, m a a k t e het comité pas in mei
b e k e n d en volgens Het Volk dus te laat." s H e t KNSC k w a m m e d i o j u n i de
vele critici tegemoet door te bepalen dat
personen die de gelederen verlaten hebben en [voor wie] niet aanstonds, maar toch
binnen zeer korten tijd zo goed als zeker vooruitzicht op werk geopend is, gedurende
dit korte tijdsverloop voor ondersteuning in aanmerking mogen komen. "';
Toen in n o v e m b e r 1915 steeds meer l a n d w e e r m a n n e n huiswaarts keerden
en dus meer mensen een beroep o p deze regeling deden, stelde het KNSC
termijn en h o o g t e van de o n d e r s t e u n i n g nader vast:
Daar onmiddellijk na het verlaten der gelederen de Rijksuitkeering aan de gezinnen
der onder de wapenen geroepenen ophoudt, is het Koninklijk Steuncomité bereid,
aan allen, die aldus van het voorrecht van klein verlof'gebruik maken, en, die aan
deze ondersteuning behoefte hebben, eene uitkeering te geven, gedurende ten hoogste
drie weken op den voet van de volgende regeling:
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'de eerste week zal dan eene uitkeering kunnen gegeven worden, gelijk aan 3/4
van het bedrag dat aan het gezin van den landweerplichtige

laatstelijk van Rijks-

wege werd toegekend; de tweede en de derde week zal dit bedrag op de helft dier
uitkering worden

bepaald'.n°

Vanwege hun leeftijd hadden zij een zwakkere positie op de arbeidsmarkt.
Miliciens, die later met verlof gingen, hadden het makkelijker.

2.9. Soldij en Menagegeld
Het verrichten van de militaire dienst als dienstplichtige stond niet gelijk aan
een reguliere dienstbetrekking. Het uitgangspunt was dat, omdat huisvesting
en voeding vrij waren, er voor de militairen geen extra kosten voor het levensonderhoud waren. Een hoge bezoldiging was niet nodig. Het uitgekeerde
geldbedrag bestond uit drie delen. Ten eerste was daar het traktement, dat
iedere militair mocht ontvangen. Vervolgens was er de mobilisatietoelage,
ingesteld bij het begin van de mobilisatie en aanvankelijk bestemd voor hen,
die nachtverblijf hadden buiten hun woonplaats. Vanaf i augustus 1917 veranderde dit criterium in 'het verrichten van dienst binnen de woonplaats'
en 'het verrichten van dienst buiten de woonplaats', u ' zodat nu allen voor
een mobilisatietoelage in aanmerking kwamen. Tenslotte was er een toelage
vanwege geoefendheid voor hen die de eerste oefening van achteneenhalve
maand hadden volbracht en vervolgens gemobiliseerd werden. Soldaten en
korporaals ontvingen in het begin van de mobilisatie per dag:
AI'i Soldij en toelagen 1914

Soldaat (Milicien en
Landweer)
Hoornblazer
Hospitaalsoldaat
Korporaal (Milicien
en Landweer)

Traktement

Mob. Toelage

ƒ0,10

ƒ0,10

ƒ0,15
ƒ0,17

ƒ0,10

ƒ0,20

ƒ0,10

ƒ0,10

Toelage
geoefendheid
ƒ0,03
ƒ0,03
ƒ0,03
ƒ0,03

Het Volk, 21-10-1914. Sommige soldaten verkeerden reeds snel in een bevoorrechte positie. Al
in september 1914 stelde de minister vast, dat bakkers, werkzaam in een miliraire bakkerij,
een soldijverhoging van ƒ0,30 per dag zouden krijgen. Zie Ministeriële Beschikking, Z4-91914 in: Recueil Militair1914, p. 769.
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Wanneer de dienstplichtige onderofficier werd, verkreeg hij veel meer geld,
namelijk ƒ 9 - per week met daarbij ƒ 0,10 toelage per dag voor ongehuwden en ƒ 0,25 voor gehuwden. Opgemerkt zij dat burgemeesters met het
verstrekken van de rijksvergoeding hier rekening mee hielden. In sommige
gemeentes kon het gezin helemaal geen vergoeding meer krijgen. 3 "
Wanneer de militair verlof genoot, at hij begrijpelijkerwijs niet in de
kazerne of in zijn kwartier. O m levensmiddelen voor het verlof te kunnen
bekostigen, stelde de minister op 1 december 1914 het menagegeld in, namelijk ƒ 0,35 per verlofdag.323
Hoewel de soldij niet hoog was, kwamen hierover weinig klachten binnen. Korporaals klaagden wel dat zij het verschil in soldij tussen hen en
de sergeants te groot vonden, omdat zij veelal 'denzelfden dienst als de
sergeants' draaiden, 'terwijl hun bezoldiging zeer weinig uitsteekt boven
die van den gewonen soldaat'.3"4 Onderofficiersdiensten, die de korporaals
ook moesten doen, waren bijvoorbeeld 'het geleiden van de etenhalers,
het optreden als wachtcommandant, als fourier'.123 Een landweersergeant
toonde echter aan, dat de klacht in wezen ongegrond was. Hij kreeg geen
vergoeding, terwijl de korporaal soms wel f 7. - aan rijksvergoeding bij
zijn traktement van ƒ2,10 kon optellen.326 Daarna vernemen we ook geen
klachten meer van de korporaals. Soldaten klaagden evenmin. Dit gebeurde ook niet toen de schaarste in het land toenam en de prijzen stegen.
Meer klachten kwamen binnen over de inhoudingen op de soldij. De
militair moest schadevergoeding betalen als iets kapot ging of gestolen
werd. In Hoek van Holland gebeurde het dat een commandant collectief
ƒ 0,02 op het traktement van de gehele compagnie inhield na door enkelen
per ongeluk toegebrachte schade.32- In Leeuwarden hield hij soldij in voor
regulier kazerneonderhoud.' 28 Soldaten, gelegerd in Apeldoorn, schreven
dat daar hetzelfde geschiedde:
De kommandant van ons bataljon hield van onze soldij 2xfo,io in, voor het onderhouden van de kazerne. Dat brengt hier f126,60 op. Dit bedrag kwam ons te hoog
voor en wij spraken daarover met onze kompagnieskommandant, die ons aanraadde
den bataljonskommandant daarover te spreken. Dit werd toegestaan. Wij vroegen
hem, of wij de reden van het inhouden van soldij mochten weten. Hij gaf hierop
ten antwoord, dat alles wat door de manschappen aan de gebouwen was vernield of
beschadigd, door hen moest worden betaald, zooals dit het kazerneeringsreglement
voorschreef.

De soldaten geloofden dit niet en verdachten de commandant ervan dat hij
meer geld inhield dan nodig, zodat hij de kazerne een schilderbeurt kon laten geven.i:" In Arnhem geloofden militairen eveneens niet dat hij ƒ 0,10 en
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iets later ƒ0,04 inhield vanwege beschadiging, maar voor het kazerneonderhoud." 0 Een jaar later handelde de commandant hier nog zo. Vanwege
'kazerneonkosten' hield hij in 1917 ƒ 0,10 in.'" De manschappen in Amersfoort betaalden ƒ0,20 per persoon voor reparaties aan de waslokalen.332
Onduidelijk bleef of deze gelden nodig waren vanwege beschadiging of
vanwege achterstallig onderhoud. Vanuit Nieuwersluis kwam het bericht,
dat stuk gewaaide ruiten door de soldaten zelf bekostigd moesten worden.'3' In Assen sneuvelden ruiten door baldadigheid. De militairen hier
waren het er mee eens dat zij de schade moesten vergoeden. Wel meenden
zij, dat het totaal ingehouden bedrag te groot was, zodat de leiding geld
overhield."4 In Den Helder kostte eenzelfde Vergrijp' ƒ0,25 per persoon.
Ook dit bedrag leek de soldaten te hoog." 5
Naarmate de mobilisatietijd voortduurde, kwam diefstal steeds meer voor.
De autoriteiten wensten niet voor de schade op te draaien. Wettelijk was
vastgesteld dat iedere militair aansprakelijk was voor de aan hem in gebruik gegeven goederen. Kamerbewoners waren hoofdelijk aansprakelijk
~ o r gemeenschappelijk te gebruiken goederen. Onschuld aan vermisvoor
6
sin g diende te worden aangetoond.« In de praktijk betekende dit, dat de
so Idaten veelal voor de schade opdraaiden. Zo bestond in Amsterdam de
regel dat wanneer iets van iemand gestolen was, het slachtoffer zelf moest
betalen.337 Een soldaat gelegerd in Zeist klaagde dat bij hem nu al voor de
V
vierde keer ƒ 0,05 was ingehouden vanwege diefstal van goederen." 8 In Den
Haag vond zelfs eenmaal een korting van ƒ 0,35 plaats." 9 Een commandant
in Leiden stelde de regel in dat de bewoners van een soldatenkazerne na
diefstal of vermissing allen een zelfde bedrag moesten betalen. Het kwam
voor dat er ƒ 0,45 per persoon werd ingehouden. 340
In augustus 1918 voerde de minister van Oorlog een nieuwe soldijregeling
in. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 1918 verhoogde hij de soldij met
ƒ0,05. Echter, eveneens met dezelfde terugwerkende kracht schafte hij de
toelage voor geoefendheid af. Netto hielden de soldaten zo maar ƒ 0,02
over. Deze geringe verhoging leidde tot protesten van de BVND.34' De militairen klaagden echter niet.
Ook de hoogte van het menagegeld leidde niet tot ontevredenheid,
wel de soms gebrekkige uitvoering van de regels hieromtrent. Kennelijk
bestond er veel verwarring.341 Een commandant op het fort Voren bij Gonnchem meende dat vanwege het menagegeld, de soldij niet behoefde te
worden betaald.343 Het gebeurde ook wel dat soldaten het menagegeld pas
met ingang van de tweede verlofdag kregen, hetgeen tegen de regels was.344
In Utrecht paste een commandant de regels pas toe per 1 januari 1915,
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terwijl deze toch vanaf 1 december 1914 algemeen geldend waren.'4S Zelfs
binnen een legerplaats was er soms geen eenduidigheid in de uitvoering.
Vanuit Den Helder kwam de klacht:
Op 15 mei jl. [191s] werd aan de dienstplichtigen van de ie kompagnie vestingartillerie, behoorende tot het landvak, het menagegeld uitbetaald naar de volgende regeling: 1 dag verlof kwam niet in aanmerking, 2 dagen verlof werd 1 maal uitbetaald
tegen 18 cent.
Nu is voor iedere menage tf cent uitgetrokken, terwijl bij de andere kompagnieën
van de vestingartillerie alhier ieder die verlof heeft gehad het menagegeld heeft ontvangen tegen 35 cent voor iederen dag [...f*''

Van 'bevoegde zijde' werd in juli 1915 medegedeeld dat er nog 'tal van militairen' waren die sinds 1 december 1914 nog niets hadden ontvangen. Zij
kregen de raad om zich te vervoegen bij de regimentscommandant: 'Zoo
hieraan wordt voldaan, kan men ervan verzekerd zijn, dat het menagegeld
wordt uitbetaald.' 347
In ieder geval was dat eind juli nog niet gebeurd in Rilland, waar onder
andere vanwege het menagegeld onrust was ontstaan. HS Nadien horen we
zelden meer klachten, zodat mag worden aangenomen dat de uitvoering
van de regeling soepeler verliep. In 1918 was er nog een commandant, die
bij het verlenen van twee dagen compensatieverlof weigerde menagegeld
uit te betalen.'4'' Hij vormde voor zover bekend een uitzondering.
Inmiddels was in verband met de duurte de menage tijdens verlofdagen
met ƒ 0,10 verhoogd tot ƒ 0,45."° Ook dit wekte geen beroering. De BVND
maakte van het item geen punt in de verkiezingsstrijd in 1918.

2.10. Overige klachten
In het begin van de mobilisatietijd waren met name de kosten van het
openbaar vervoer een bron van ontevredenheid. De regel was dat gezinshoofden altijd en niet-gezinshoofden alleen bij gebleken financiële nood
een vrijvervoerbewijs kregen. Of een militair onbemiddeld was, beoordeelden de commandanten.'"' Ongelijkheid en willekeur waren hiervan het gevolg."2 Vele malen klaagden miliciens en landweermannen dat zij vanwege
geldgebrek niet met verlof konden. 5 " In Tilburg leidde dat eind augustus
tot een actie. Militairen verzamelden 150 handtekeningen voor vrijvervoer
en verzonden een adres aan de minister van Waterstaat."' Wanneer militairen wel een vrijvervoerbewijs ontvingen, gebeurde dat menigmaal in de
vorm van een groepskaart voor vier of vijf personen. Hierdoor was men dus
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van elkaar afhankelijk.'" In Haarlem lieten commandanten zelfs 22 man op
één biljet reizen."6 De toestand was dermate onhoudbaar, dat de minister
van Oorlog moest optreden. Hij stelde vrijvervoer voor militairen in zijn
algemeenheid in:
Om een bewijs van kosteloos vervoer voor spoorweg, tramweg of stoomboot c.q. veer
te kunnen verkrijgen, moeten met verlof gaande militairen beneden de rang van
officier, daarvoor een verzoek richten tot hun onmiddellij ken chef, onder verklaring
dat hun beperkte geldmiddelen hen niet toestaan zelf hun reis te bekostigen. Generlei
bewijsstukken mogen tot staving dezer verklaring worden gevraagd.m

Een enkele keer gebeurde het daarna dat commandanten vroegen om bewijsstukken.358 Een meer gehoorde klacht was dat zij een collectieve reiskaart
afgaven. De minister was het met de klagers eens en beschikte dat per 1
januari 1915 een ieder het recht had om individueel vrij te reizen.359 Ook de
geldigheid van deze regeling drong niet onmiddellijk tot alle commandanten door. Vanuit Hengelo en Tilburg schreven soldaten dat zij nog steeds
collectieve reispassen kregen." 0 Nadat de commandanten zich wel allen op
de hoogte hadden gesteld, kwam de reispas in deze vorm niet meer voor.
Een grief, die wij gedurende de gehele mobilisatietijd horen, betrof de
mobilisatie zelf. Dit vormde de achterliggende reden van alle klachten. De
dienstplichtige wilde liever niet in dienst zijn. Het waren in eerste instantie
met name de landweermannen die klaagden. In december 1914 maakten
landweermannen van de lichting 1907 (militielichting 1899) zich reeds
druk over de vraag of zij na de demobilisatie hun werkkring terug zouden
knjgen.'6' Helvoirt was de oprichtingsplaats van 'Het Centrale Komitee
der lichting 1907'. Deze neutrale organisatie had als doel de demobilisatie
van deze lichting en had al snel ruwweg 100 sympathisanten.' 62 Of de organisatie lang heeft bestaan, is niet bekend. Wel kan gesteld worden, dat
zij het doel niet snel realiseerde. In april 1915 klaagden militairen van deze
oudste landweerlichting nog steeds dat zij niet huiswaarts konden keren.'"
m mei van hetzelfde jaar zou dat uiteindelijk wel gebeuren. Echter niet
alle landweermannen konden gaan. Degenen die dienden bij de bereden
wapens (overigens een zeer klein aantal) moesten blijven, hetgeen zij de autoriteiten niet in dank afnamen."'4 In november 1915 waren zij nog immer
paraat. Een veldartillerist beschreef hun gevoelens:
In Mei van ditjaar is de oudste landweerlichting naar huis gestuurd; de oudste lichting van de bereden wapens, die onder dezelfde kondities verkeerde is niet naar huis
gestuurd. Ofichoon de menschen van deze lichting hoopten en verwachtten weldra
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te zullen volgen, is tot heden daarvan nog niet gekomen, zelfs hebben we geen enkele
officieele uitlating daaromtrent vernomen.

De schrijver betrok in zijn verhaal eveneens de landweerlichtingen 1908,
1909 en 1910, waarvan ook alleen maar de militairen bij de onbereden
wapens werden of zouden worden gedemobiliseerd. Cavaleristen en artilleristen bleven. Zij waren niet zeker van hun datum van afzwaaien:
Elke dag grijpen de menschen van meer genoemde lichtingen naar de kranten, in de
hoop eindelijk eens iets naders omtrent hun lot te vernemen, maar even vele malen
worden ze teleurgesteld. Steeds blijven ze dobberen tusschen hoop en vrees?'"'

De cavaleristen en artilleristen bij de militie kenden hetzelfde probleem. In
juni 1917 ging militielichting 1912 met klein verlof, zij moesten blijven. Een
veldartillerist schreef:
Tot die uitzondering behooren altijd, wij menschen van de bereden wapens. Moeten
wij, omdat wij als milicien zoo ongelukkig waren ingedeeld te worden bij de bereden
wapens, nu geheel verschoppelingen worden in de burgermaatschappij?bb

Een andere veldartillerist en een huzaar schreven een soortgelijke brief."'"
Een 'Voorloopige Commissie van Actie voor de aflossing der Bereden Wapens' vormde zich en sprak na vijfjaar mobilisatie van 'verbittering en ontevredenheid' onder de miliciens.'68 Alle klagers gingen tenslotte eens met
verlof. De problemen bleven. Want ook latere lichtingen wensten afgelost
te worden. Snelle aflossingen waren echter ook in 1918 niet aan de orde.
Een tweetal punten kwam nauwelijks in de klachten tot uiting, maar
speelde wel mee in de verkiezingsstrijd in 1918: de militaire groet en het
kantinebeheer. In de krijgsmacht bestonden (en bestaan) voorschriften met
betrekking tot eerbewijzen. De mindere diende zijn meerdere te groeten.
Ongewild leidde dat in de mobilisatietijd tot een maatschappelijke discussie. Op straat kwamen vele militairen elkaar tegen, zodat de groetplicht
niet meer te controleren viel. Een ritmeester van de cavalerie schreef er een
brochure over, waarin hij onder meer stelde:
Nemen wij [...] een kijkje in een zeer druk stadsgedeelte, niet alleen een volle, nauwe
straat, maar ook een plein of park, waar bv. een muziekuitvoering wordt gegeven,
kortom die plaatsen, waar zich op een beperkte ruimte een groot aantal militairen
heen en weer bewegen [sic]. Hierbij zal het natuurlijk voorkomen, dat een meerdere
en mindere elkaar meermalen passeeren. De eerstgenoemde de straat of het plein be-

MILITAIRE KLACHTEN

l6l

tredende, eischt van alle minderen het militair saluut en wellicht wordt hem dit op
normale wijze gebracht. Terugloopende wordt hij echter niet steeds gegroet en gelijk
zijn plicht hem voorschrijft, houdt hij de overtreder aan. Deze verklaart, zonder onwaarheid te spreken, dat hij reeds gegroet heeft, hetgeen immers zeer goed mogelijk is,
want het is niet denkbaar dat iemand onder zulke omstandigheden al de gezichten
' 169'
kan onthouden van hen, door wie hij reeds gegroet werd.

Nooit kon worden nagegaan of de mindere al dan niet te goeder trouw was.
De militaire groet was een middel om de tucht te handhaven, maar verwerd doordat meerderen de voorschriften strak wilden handhaven, tot een
onzinnig iets, dat militair en burger niet serieus namen. Soldaten lachten,
burgers zagen het 'meesmuilend' aan.37° Eerder zal de groetplicht krijgsmchtondermijnend hebben gewerkt, zoals een kapitein van de infanterie
in 1917 beschreef:
Als een soldaat kans ziet niet te groeten, zal hij het niet laten... Het publiek is buitendien zeer lastig, zoodat men een onbeschoft individu niets kan maken. In de meeste
gevallen, geeft hij dan nog een valschen naam op ook. Dit laatste is een zeer snel voortwoekerend kwaad, waardoor het onmogelijk wordt een onwillige te doen straffen.r'

vellicht om deze reden verschenen er maar zelden klachten hierover in
Het Volk. Uit Den Haag kwam eenmaal het bericht dat een commandant
groetweigeraars aanhield. r : Militairen in Amsterdam schreven dat daar het
toezicht op het naleven van de voorschriften werd verscherpt.'73 In 1918 waren patrouilles, zogenaamde 'groetjagers', actief die door de grote steden van
net land trokken en soldaten aanhielden die 'niet met respect' of 'niet met
genoeg respect' salueerden.'74 Mogelijk naar aanleiding van zo'n actie kwam
net in Amersfoort in augustus 1918 tot ongeregeldheden. Burgers kozen de
önt van de minderen, waarop de politie een heel plein schoonveegde.375
De opperbevelhebber van Land- en Zeemacht gaf in mei 1917 aan dat
«in feite niet aan gedacht kon worden om de groetplicht af te schaffen of
R beperken. Volgens hem zou zo'n maatregel 'verderfelijk werken op het
tuchtgevoel en het besef van ondergeschiktheid', met als gevolg 'dat de
houding der minderen tegenover hun meerderen gaandeweg verwildert,
dat zij meer en meer onbehoorlijk optreden in tegenwoordigheid van
meerderen of tegenover hen'.' 6 Een meerderheid in de Tweede Kamer was
net met hem eens, zoals in februari 1918 tijdens een debat over dit onderwerp bleek.377
'i de kantine brachten de militairen vrije uren door. Naast het consume-n van drank en etenswaren, konden zij hier kleine zaken als sigaretten,
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tabak en zeep kopen. Soldaten bedienden, terwijl een onderofficier het
toezicht hield. De commandant ter plaatse had de leiding. Echter, het Rijk
exploiteerde de kantines niet zelf, maar verhuurde deze, zodat sprake was
van commerciële instellingen. De BVND had ernstige kritiek op het kantinebeheer, want de prijzen waren er vaak hoog. Bovendien vond hij dat
deze lokalen 'holle, leelijke en vaak vuile, ongezellige hokken' waren. Aangehaalde voorbeelden waren de kantines in de Harskamp, Ede, Alkmaar,
Vmersfbori en Assen. Opvallend was dat de militair niet of nauwelijks
hierover klaagde, hen enkele maal horen we de grief dat er te weinig ontspanningsmogelijkheden waren/" Niet of nauwelijks klaagden de militairen dat de kantines te duur, vuil of ongezellig waren. Slechts tweemaal was
er sprake win hoge prijzen. Het betrof de kantines in Velzen en in Harderwijk Een reden hiervoor kan zijn dat de soldaat bijna nooit verplicht was
in de kantine zijn vrije tijd door te brengen. Velen zullen er voor gekozen
hebben hun vertier in kroegen en koffiehuizen te zoeken.
Behalve de/e waren er nog klachten met een gevarieerde inhoud. Zo bleek
het militairen wel eens dat de militaire veldpost uiterst traag functioneerde
H van luns gesmulde brieven hen laat bereikten.'*2 Soms was er ook
een tekort .i.m dekens, /„als eerder vermeld een bij de autoriteiten bekend probleem. De verstrekte Weding was evenmin altijd in voldoende
hoeveelheid aanwezig. Militairen in Den Helder kregen in maart 1915 maar
orstrok en moesten het verder met eigen onderkleding doen.38-* In de
kamp deed zich begin 19x8 hetzelfde euvel voor,'8' Aan het eind van
isatietijd was er in Nederland een gebrek aan zeep. Dit deed zich
n het leger gevoelen, waarop klachten volgden.«' Of het zeeptekort ir
sie krijgsmacht in dezelfde mate voorkwam als in de burgermaatschappi
is onbekend.

2.11.

Onvrede bij onderofficieren

kei ..Heen gemobÜiseerden en dienstplichtigen waren ontevreden. Ook
onderofficieren die van het militair zijn hun beroep hadden gemaakt, kenhun gne> en. Naast de arbeidsvoorwaardelijke Wachten waren deze van
ad
™ aard dan die van hun collega's. Reeds voor de mobilisant
agden onderofficieren, lid van 'Ons Belang, vereeniging van Onderofn en Miktaire geëmployeerden' over de structuur van het leger. In juli
»«bestuur in het orgaan van 'Ons Belang', ^Algemeen
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Het leger is ziek, zeer ernstig ziek. Het is aangetast door een verslapping, die met
den dag erger wordt. Vele dokters zijn geraadpleegd, vele middelen beproefd, maar
er wordt nergens baat bij gevonden. '8y
De onderofficieren m e e n d e n dat zij zeer belangrijk waren voor het leger,
omdat zij elke dag de troep oefenden. Echter, zij zagen h u n rol d o o r legerleiding en de politiek ondergewaardeerd:
Maar al te lang reeds voor het behoud van een bruikbaar leger is men blijven vasthouden aan het verouderde en uit verschillende oogpunten verwerpelijke stelsel, dat
de officier alles beheerscht en dat het onderofficierskader niet meer is dan een blind
en dom werktuig in zijne handen. Breedvoerige beschouwingen te leveren op het
onjuiste van dit standpunt mag hier overbodig geacht worden, voldoende achten
wij het te wijzen op den strijd, die er bestaat tusschen dit denkbeeld en de meer
democratische beginselen, die niet alleen meer geldend zijn in de maatschappij, doch
die ook een onmiskenbare eigenschap zijn van de nieuwere wijze van opvoeding van
het leger. Het is begrijpelijk, dat van deze beginselen in ons nog zeer autocratisch en
aristocratisch leger met moeite wordt afgestapt, toch dient men het te beschouwen als
noodzakelijk voor een goed leger?®
Het was deze beroepsmilitairen meer te d o e n o m de organisatie van het
leger. Een groep onderofficieren wilde werken aan de o p b o u w van een
nieuw leger, dat niet naast het volk stond, m a a r één was m e t het volk.
Zij b o r d u u r d e n hierbij voort o p het liberale idee van het volksleger. D e
Nederlanders d i e n d e n weerbare m e n s e n te zijn. O m dit doel te verwezenlijken richtten leden van ' O n s Belang', dat begin 1918 6.473 onderofficieren
vertegenwoordigde, een nieuwe politieke partij op: het "Verbond tot D e mocratiseering der W e e r m a c h t ' ( V D W ) . Deze o p r i c h t i n g v o n d plaats o p 23
februari 1918 in Amersfoort.*' D e grondslagen van de partij waren:
ie Het Verbond streeft naar economische, fysieke en militaire weerbaarheid der
natie en hare koloniën en naar het doorvoeren van alle consequenties daarvan; met
bestrijding van iedere poging tot militairisme en imperialisme, [sic]
2e Het Verbond stuurt aan op democratiseering der Weermacht, ten opzichte van
verhouding, behandeling, opleiding, verzorging en berechting,
ie Het Verbond spreekt uit, dat op den Staat de verplichting rust, om de lasten te
dragen van de nadeelen welke voortvloeien uit een verblijf in het leger of op de vloot,
zoowel in Nederland als in de Koloniën, often gevolge van oorlog of oorlogsgevaar
ondervonden, zoomede om de volledige verzorging op zich te nemen van hare ambtenaren, zoowel burgerlijke als militaire, bij ouderdom en invaliditeit.
'"'
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Het democratiseren van de strijdkrachten was het enige programmapunt
van de partij. Voor een club die politiek wil bedrijven, is dat praktisch wat
mager. Voor het Verbond was dat geen probleem. De organisatie zag zich
ook niet echt als politieke partij, maar als een vereniging die door het inbrengen van eigen kandidaten in de Tweede Kamer, invloed op de politiek
zou kunnen uitoefenen:
't Leger doet niet aan politiek, natuurlijk niet, maar voor geen andere instelling van
den Staat is meer noodig dat zij wel vertegenwoordigers in de Kamer heeft. Nergens
zijn meer personeele belangen, nergens is de toestand zóó achterlijk, van niets weet
de Kamer zoo weinig als van het Legere

Een consequentie hiervan was dat de mogelijke volksvertegenwoordigers
in het parlement in principe vrije mensen zouden zijn. Naar eigen inzicht
zouden zij voorstellen hun steun kunnen verlenen. Enig opportunisme zou
hen daarbij niet vreemd zijn. De uitleg was: 'Die 't meest ons helpt, zal 't
meest door ons geholpen worden, dat is onze richting, en daarmede zullen
de Heeren wel degelijk rekening houden.'" 2
Het VDW meende dat de partij bij de Tweede-Kamerverkiezingen in
juli 1918 enige kans op verkozen kandidaten zou maken. De gedachte was
dat door allerlei personen, die op enigerlei wijze met de strijdkrachten te
maken hadden, op de partij gestemd zou kunnen worden:
Voor alle onderofficieren en democratisch denkende officieren, voor alle overige militaire)!, voor allen die in het leger zijn, zijn geweest, of er ooit toe zullen behooren,
voor alle ouders en familieleden, voor iederen Nederlander, is het nu plicht het 1 DU
te steunen.

Plaatselijke afdelingen kwamen van de grond met als doel propaganda te
maken en leden te winnen. In maart waren dat er al 23. Er waren afdelingen
bij die het grondgebied van een gemeente besloegen, maar ook afdelingen
op een militair fort of bij een bepaald regiment.594 In april was het aantal
gegroeid tot 47.'"
Het VDW trachtte de zusterorganisatie bij de marine, de 'Algemene Bond
van Onderofficieren der Koninklijke Marine en het Korps Mariniers' voor
zich te interesseren. Hierin slaagde de partij niet. De onderofficieren van de
marine en de mariniers stonden er in principe niet vijandig tegenover, maar
echt waarde hechtten zij er ook niet aan.wf' Zij vreesden een verdere versplintering van de politiek. Bovendien zorgde het feit dat de nieuwe partij
uitsluitend een initiatief van de onderofficieren bij de landmacht was, niet
voor veel enthousiasme.w~
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Vanzelfsprekend stonden de organisaties van christelijke en katholieke
onderofficieren niet positief tegenover de nieuwe partij. Het blad De Katholieke Onderofficier sprak van een organisatie 'met democratische leuzen,
welke nooit ofte nimmer onze Democratie kan zijn'. Dat militairen aan
politiek gingen doen, noemde de redactie 'bederf'.398
Het Ncoov zag in dat christelijke onderofficieren verleid zouden kunnen worden om het VDW te ondersteunen. Aan de hand van een Bijbeltekst
legde de organisatie in haar blad Onze Banier uit dat materialisme uiteindelijk tot niets kon leiden: 'De Bijbel voedt ons op in deze leer: 'Wat baat
het U, of gij de geheele wereld wint en schade lijdt aan Uwe ziel'. Daar staat
dus het geestelijke vooraan en bovenaan.'399 Zowel katholieke als christelijke onderofficieren waren lid van 'Ons Belang' en nu potentiële stemmers
op het VDW. De agitatie tegen de nieuwe politieke partij was daarom wel
begrijpelijk.
Dat het mindere personeel bij de marine geen belangstelling had, was
evenmin verbazingwekkend. De meeste leden van de 'Bond van Minder
Marine Personeel' waren immers van huis uit SDAP-stemmers. De leiding
van deze bond vond dat de nieuwe partij overbodig was.4°° Wel stond de
bond positief tegenover het idee van democratisering. Hij gaf toe dat de
bestaande partijen daar te weinig aandacht aan schonken, maar kaatste
de bal onmiddellijk terug naar de ontevreden onderofficieren. Zij immers
ondersteunden in grote meerderheid politieke partijen, die voor democratisering niets voelden en nooit gestreefd hadden naar de ontwikkeling van
een krachtige soldatenbond. 40 '
Een andere organisatie bij de zeemacht, de 'Bond voor Militie- en Landstormplichtigen bij de Zeemacht' was niet direct aan een politieke partij
gebonden en stond daarom positiever tegenover de nieuwe partij. Deze
bond had wel degelijk het idee dat de partij de belangen van militairen,
zoals voeding, huisvesting en traktement zou kunnen behartigen. 402
Ook het mindere personeel bij de landmacht zou niet in groten getale op
het VDW gaan stemmen. In ieder geval ontraadde de leiding van de 'Bond
van Nederlandsche Dienstplichtigen' dit zeer.403 Deze vereniging was zoals
de BVMMP trouw aan de SDAP en daarom was deze houding logisch. Daarnaast had de leiding van de bond nog een heel andere reden om het VDW
op geen enkele wijze te steunen. De partij werkte nauw samen met wat de
BVND noemde de 'politiecommissarissenpartij'. Door een stem op het VDW
zou een dergelijke politiefunctionaris in de kamer kunnen komen en dat
kon al helemaal de bedoeling niet zijn.4°4
Inderdaad was dit het geval. Waarschijnlijk zag het VDW aankomen dat
de verkiezingen voor de partij alleen niet gunstig zouden verlopen. Daar-
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om gingen de onderofficieren een lijstverbinding aan met de Politiepartij.
Deze partij was te vergelijken met het VDW. Wilde het VDW de belangen
van de onderofficieren behartigen, de partner wenste hetzelfde voor de politieagent. Beide partijen gingen uiteraard met verschillende programma's
de verkiezingen in. Het program van het VDW kende vijf pijlers, namelijk:
- economische weerbaarheid
- maatregelen voor fysieke weerbaarheid
- maatregelen voor militaire weerbaarheid
- democratisering van de weermacht
- het dragen van lasten door de Staat als gevolg van het verblijf bij de
weermacht.4°s
Met economische weerbaarheid bedoelde de partij dat het welvaartspeil
van het gehele volk, ook het minder bedeelde deel, omhoog zou gaan.
De maatregelen voor fysieke weerbaarheid zouden met name moeten liggen op het gebied van onderwijs. Door onderwijs voor het gehele volk te
garanderen, zou iedere man en iedere vrouw weerbaar gemaakt kunnen
worden. Deze eerste twee pijlers kregen relatief weinig aandacht in het
program. In principe zou de partij op deze punten voorstellen van andere partijen gaan volgen. Vanzelfsprekend waren de andere drie pijlers
veel verder uitgewerkt. Het programmapunt van militaire weerbaarheid
kreeg de meeste inhoud door het streven naar een volksleger. De eis was
dat iedere Nederlander, zowel man als vrouw, in dienst zou moeten. Ook
ongeschikter) voor militaire taken zouden speciale diensten moeten verrichten. In oorlogstijd zouden zij en ook de vrouwen burgerlijke taken
moeten uitvoeren.
Democratisering van de krijgsmacht wilde de partij met name bereiken
door afschaffing van de standsvoorrechten voor officieren, verkleining van
de kloof tussen officieren en het overige personeel, wettelijke regeling van
de rechtspositie, afschaffing van de afzonderlijke militaire rechtspraak.
verbetering van het tuchtrecht en erkenning en medezeggenschap van de
militaire vakbonden bij Land- en Zeemacht. De laatste pijler hield in dat
de partij invoering van het loonbeginsel in de krijgsmacht wenste. Het
vergoedingenstelsel zou moeten worden afgeschaft. Alle militairen zouden
het daardoor materieel beter krijgen. De lasten, die deze ingrijpende verandering voor de Staat met zich mee zou brengen, zouden bekostigd moeten
worden uit gelden afkomstig uit een nieuw in te voeren weerbelasting.
Deze zou naar draagkracht geheven moeten worden, waarbij de mensen
met lagere inkomens vrijstelling zouden krijgen.
Met dit programma werden de verkiezingen op 3 juli gedeeltelijk een
succes. Op eigen kracht had de VDW nooit een zetel bemachtigd. In heel
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Nederland stemden 7.114 mensen op de partij. Doordat de Politiepartij
6.189 stemmers achter zich had, kon het VDW een zetel in de Tweede Kamer
veroveren. Willem Wijk werd de afgevaardigde.406
Een uitgelezen kans om zich te profileren kreeg de gloednieuwe éénmansKamerfractie begin november 1918, toen de rellen in het leger ter sprake
kwamen en de positie van de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht,
C.J. Snijders, ter discussie stond. De inzet van het debat was zoals het VDW
wenste, vernieuwing van het leger. Het waren echter de sociaal-democraten die een leidende rol in de discussie hadden. De bijdrage van Wijk was
bescheiden. De klachten van de soldaten bagatelliseerde hij. Verder toonde
hij vooroordelen over de voornamelijk Groningse en Drentse militairen,
die de - door hevige onlusten geteisterde - Harskamp bevolkten:
De Heer Wijk zegt de soldaten niet te beschouwen als slachtoffers der kapitalistische
maatschappij. Lang niet alle klachten zijn juist. Er zijn geen groote en ernstige
grieven. Het rantsoen der soldaten is overvloedig en het voedsel van goede kwaliteit
(ironisch gelach). De voeding in de Harskamp was billijkerwijs voldoende. De Groningers en plattelanders hebben ruimer kleeren noodig omdat ze veel meer eten dan
de stedelingen. Daarom waren ze moeilijk te verzadigen. Als een soldaat met verlofis
geweest, neemt hij eten van huis mee en dan heeft hij de eerste dagen nog wat extra's,
(hernieu wd gelach). +°7

Als hoofdoorzaken van de - volgens Wijk - rellen van geringe aard, zag
hij het gebrek aan tucht en de onkunde van de ofhcieren om de tucht te
handhaven.

Conclusies
Het is niet meer na te gaan in hoeverre een klacht van een soldaat gegrond
was. De veelheid van grieven over diverse onderwerpen maakt dat ook
overbodig: door het grote aantal is duidelijk dat er het een en ander mis was
met bijvoorbeeld huisvesting, verlof of vergoedingen en dat de soldaten er
geen genoegen mee namen. Dat de Tweede Kamer er zich vele malen over
boog, onderschrijft deze visie.
Het Volk publiceerde in 1915 de meeste klachten. Alleen voor wat betreft
voeding en de geneeskundige dienst lagen de pieken in andere jaren, hetgeen te maken had met de slechter wordende voedselsituatie en de Spaanse-Griepepidemie. In andere gevallen nam het aantal per jaar af Hiervoor
is een aantal oorzaken te noemen:
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- De situatie verbeterde op een aantal punten.
- Soldaten werden moedeloos. Klachtbrieven hielpen over het algemeen
toch niet.
- Soldaten pasten zich aan hun levensomstandigheden aan.
- In de burgermaatschappij nam het ongemak verder toe. De krant achtte
dit ernstiger dan de grieven van de militairen, die bovendien geheel anders van aard waren. Burgers leden honger, militairen wilden met verlof.
Enig verband hiertussen was er niet.
- In 1914 en 1915 hadden klachten voor de krant nieuwswaarde. Later was
het allemaal gewoon geworden.
- Een verklaring voor de absolute piek in 1915 zou nog kunnen zijn, dat
in dat jaar de oudere landweermannen nog onder de wapenen waren.
Vanwege hun reeds opgebouwde bestaan in de samenleving waren zij
zwaarder getroffen dan de jongere miliciens, hetgeen zich zou kunnen
uiten in meer klachten. Mogelijk hadden zij ook meer vakbondservaring
en waren daardoor meer tot actie bereid. Zoals in elk leger zijn jonge
soldaten makkelijker te disciplineren dan ouderen, met als gevolg een
gebrek aan durf om wantoestanden aan de kaak te stellen.
Veel van de briefschrijvers in Het Volk waren natuurlijk sociaal-democraten. Mogelijk zou de lezer verwachten dat de klachtbrieven nogal eens een
ideologische achtergrond hadden en de structuur van het leger aan de kaak
stelden. Dat was niet het geval. Altijd gingen de soldaten in op de besognes
van alledag. O p zich was dat niet zo onlogisch. De briefschrijvers waren
dienstplichtigen en hadden niet veel op met het leger. Van beroepsmilitairen was in dit opzicht meer te verwachten. De voor een deel liberaal
denkende onderofficieren hadden het ideaal van het volksleger op het oog.
Om hun doel te verwezenlijken stichtten zij een politieke partij, het VDW.
Deze haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1918 een zetel. Uitrichten kon zij echter weinig. Voor de duur van de mobilisatie verstomden alle
discussies over het volksleger.
De klachten van de dienstplichtigen hebben in sommige gevallen wel
degelijk effect gesorteerd. Met name de verlofregelingen springen hierbij in
het oog. De minister stond bijzondere en periodieke verloven toe. De regel
ingevoerd in oktober 1915 waardoor periodiek verlof niet langer een gunst
van de commandant, maar een recht was, zal veel druk van de ketel hebben
gehaald. Soldaten konden hierdoor thuis hun zaken op orde brengen en
hadden tijd om wat bij te verdienen. Zeker op het gebied van verlof is het
een oorzaak dat het aantal klachten afnam. Een andere positieve maatregel
was dat reeds snel na de mobilisatie de minister van Oorlog individuele
reispassen invoerde. Daarnaast verhoogde de regering de vergoedingen.
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Dit leidde tot hogere uitkeringen, maar overigens niet tot een voor de soldaten bevredigend systeem.
In veel gevallen sorteerden overheidsmaatregelen weinig effect. De genie
merkte aan verbetering van de huisvesting. Een probleem hierbij was dat
et aan voortvarendheid ontbrak. Bovendien werkten soldaten niet altijd
ee bij het schoonhouden van het kwartier. Met betrekking tot zware
ensten voerde de legerleiding regels in over rust tussen wachtdiensten.
Deze bleken lang niet altijd te handhaven. In een aantal kwesties hadden
de autoriteiten geen oplossing. De overheid achtte het van belang dat soldaten voldoende te eten kregen en de situatie was dan ook beter dan in de
burgermaatschappij. De schaarste deed rantsoenen afnemen waardoor de
ontevredenheid toenam. Voedseldiefstal kwam mede daardoor steeds meer
voor. Kwantiteit staat daarnaast niet altijd voor kwaliteit. Dat laatste liet
vaak te wensen over en hierin kwam geen verbetering.
De verhouding meerdere - mindere is in elk leger een probleem; in Nederland verslechterde de situatie doordat er tijdens de mobilisatie een doorstroming van onderofficieren en officieren plaatsvond. Bekwame en ervaren
lieden gingen naar huis en hun vervangers bleken zonder ervaring en hadden
niet de nodige kwaliteiten. Verbeteringen bleven dus uit. De geneeskundige
verzorging was onvoldoende. Aan reorganisatie werd gedacht, maar het
kwam niet verder dan het instellen van een onderzoekscommissie.
Samenvattend kan gesteld worden dat de getroffen maatregelen onvoldoende waren om de ontevredenheid weg te nemen. Het was zoals de
kapitein van de infanterie W.J.M. Linden in augustus 1918 stelde:
De moeielijkheden, welke zich in ruime mate voordeden en die men zoo goed mogelijk beeft trachten te overwinnen, onbesproken latend, mag worden aangenomen dat
verschillende maatregelen op den duur niet aan het doel hebben beantwoord.^

De belangrijkste reden hiervoor was dat de militairen naar huis wilden,
hetgeen niet in overeenstemming was met de plannen van de autoriteiten.
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