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RELLEN EN ONRUST

Botsingen tussen burgers en militairen of tussen militairen en politie kwamen gedurende de gehele mobilisatietijd voor. Hierbij was vaak drank in
het spel, zoals uit de volgende drie voorbeelden blijkt. O p 30 augustus 1914
was er in Tilburg een muziekuitvoering, waarbij dansende (en dronken)
militairen de openbare orde verstoorden. Nadat een politieagent hen had
gemaand hiermee te stoppen, keerden militairen en toeschouwers zich
tegen de politie. Een agent werd gestompt, nadat hij een provocerende
militair had aangehouden.' Later probeerden ruwweg 200 à 300 militairen
een kameraad, die op het politiebureau in arrest was gesteld, te bevrijden.2
In Noordwijk kwamen in februari 1915 leden van het korps Grenadiers
in ernstige aanvaring met de burgerbevolking. Aangeschoten en dronken
begonnen zij met vechtpartijen met mede als gevolg vernielingen.' En in
de Oudejaarsnacht van 1916 kwam het in het Zeeuwse Westkapelle tot een
frontale botsing tussen burgers en militairen. Drank was hiervan eveneens
een belangrijke oorzaak.4
Regelmatig kwam het ook voor dat niet drank, maar slechte arbeidsvoorwaarden of levensomstandigheden aanleiding waren van de onlusten.
Deze zorgden ervoor dat de situatie in Nederland eind oktober 1918 uit
de hand dreigde te lopen. In hoeverre was er hier sprake van muiterij? O p
deze vraag willen we wat dieper ingaan, omdat muiterij een beladen begrip
is. Een autoriteit wil niet graag toegeven dat soldaten in zijn krijgsmacht
muiten en hij bagatelliseert dergelijke gebeurtenissen liever. Slechts in zeer
extreme omstandigheden, bijvoorbeeld bij een dreigende staatsgreep, zal
hij spreken van muiterij om daarna de oproerlingen keihard aan te pakken.
In Nederland was dat tijdens de mobilisatie natuurlijk niet aan de hand.
Hier waren de soldaten onder de wapenen om het land te dienen, hetgeen
zij eigenlijk niet zagen zitten. Zij wilden, zoals uit de klachten bleek, naar
huis. Uiteraard vormde de onrust die daar uit voortvloeide wel een gevaar
voor het gezag. Burgers in uniform met wapens in de hand stelden in feite
het regeringsbeleid ter discussie. Daarom willen we de ongeregeldheden
die regelmatig in Nederland plaatsvonden en natuurlijk de goede sfeer in
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de krijgsmacht aantastten, bespreken en analyseren aan de hand van de
theorie van Elihu Rose. Doel ervan is na te gaan waarom de onlusten ontstonden, hoe ze zich ontwikkelden, wat de resultaten waren en om te kijken
of deze het gezag van de autoriteiten werkelijk ondermijnden. Het aantal
bronnen dat voor dit doel gebruikt kon worden, is schaars. De meeste Nederlandse kranten schonken niet veel aandacht aan deze rellen. Net zoals
bij de militaire klachten vonden zij ook dit onderwerp ongepast, omdat het
de krijgsmacht in een kwaad daglicht zou plaatsen. Het instituut was boven alle kritiek verheven. De SDAP-krant Het Volk probeerde wel de feiten te
achterhalen. Ter linkerzijde van de SDAP schreef men, vanwege zijn afschuw
van het militaristische apparaat, uitbundig over onlusten. Soms waren de
rellen zo hevig, dat de autoriteiten een onderzoek instelden. Zodoende was
het toch redelijk mogelijk om een goed beeld te krijgen van wat zich precies
heeft voorgedaan.

3.1. Discipline en muiterij
Voordat we ingaan op de verschillende ongeregeldheden willen we eerst in
algemene zin stilstaan bij de kenmerken van relletjes en muiterijen. Het
wetboek van Militair Strafrecht definieerde in die tijd muiterij als 'feitelijke
insubordinatie [verzet tegen de krijgstucht of zijn meerdere] gepleegd door
twee of meer vereenigde militairen'. Wanneer er vijf of meer militairen bij
betrokken waren, sprak de wet van oproer.1 Het woordenboek der Nederlandse taal voegt daar het woord 'gewapend' aan toe. Het militair apparaat
deed dat indertijd niet, want het wilde beschikken over een zo ruim mogelijke omschrijving, daar het gezag in gevaar kwam. Toch spraken de regerings- en legerautoriteiten liever niet over muiterij, maar hanteerden zij de
termen 'incidenten', collectief protest' of'relletjes'. Wanneer zij onrust als
muiterij zouden aanduiden, zou dat gezichtsverlies betekenen. De muiterij
is dan ook het tegenovergestelde van de discipline, waarop de capaciteit van
het leger om te opereren is gebaseerd. De commandanten van hoog tot laag
worden verantwoordelijk gesteld. Het leger baseert zich op instemming en
dwang, waarbij de nadruk vooral op het laatste ligt. Leger en discipline zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Volgens Max Weber was de discipline van een goed getraind leger een afspiegeling van de heersende sociale
en politieke orde."
De militaire samenleving gaat uit van de disciplinedoctrine, van een strikt
hiërarchische organisatie van de krijgsmacht, onderverdeeld in niveaus die
in principe door de rang bepaald worden. Gehoorzaamheid aan en ontzag
voor de meerdere wordt te allen tijde geëist en zonodig afgedwongen. De
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militair moet geconditioneerd worden om bevelen te gehoorzamen die zeer
veel van hem vergen (soms zijn eigen leven), om wellicht de natuurlijke
neiging tot zelfbehoud te overwinnen. De kern van de militaire discipline
is om door eindeloze oefening, exercitie en dril de soldaat zozeer van een
meerdere afhankelijk te maken en hem zozeer op een meerdere te richten,
dat de acties te velde kunnen worden uitgevoerd alsof er geen tegenstander bestaat, alsof deze nog op het kazerneplein plaatsvonden, — en verder
om van de individuele soldaat een groepslid te maken. Het leger is als een
machine, waarvan de soldaten kleine radertjes zijn. Dwang, 'natuurlijk'
gezag en vakkennis zijn de middelen van de officieren om het gedrag van
de soldaat vast te leggen." Geborgenheid in een groep en de suggestie dat
de handelingen slechts kunnen worden uitgevoerd als groepshandelingen,
zijn middelen om de angst van de enkeling op het slagveld te overwinnen.
Het bestaan van een zeer brede, ook maatschappelijk onoverbrugbare kloof
tussen officieren en manschappen was ten tijde van de Eerste Wereldoorlog
hierbij erg belangrijk.
Binnen de kazerne probeert de leiding te voorkomen dat er vormen van
solidariteit tussen de militairen ontstaan die haar belangen schaden. Vaak
onderdrukt een deel van de groep een ander deel. s Het kader cultiveert
dit en doet zijn best gevoelens van kameraadschap, teamgeest onder de
mannen te bevorderen (door deze te belonen), maar tegelijkertijd hanteert
het een verdeel- en heersprincipe, dat gericht is tegen het beginsel van
groepsvorming. Dat gebeurt door collectieve straffen en door verdeeldheid
te scheppen tussen beroepsmilitairen en dienstplichtigen, tussen verschillende lichtingen, officieren, onderofficieren en soldaten, onderdelen en
dienstvakken. De kans op muiterij is echter nooit voor de volle honderd
procent uit te sluiten. Met behulp van het model van Rose kunnen we het
lenomeen analyseren aan de hand van drie opeenvolgende fases1':
i) Het begin
Over het algemeen kan gesproken worden van drie brede bronnen van
ontevredenheid die ten grondslag liggen aan de muiterijen van de vorige
eeuw:
a) Arbeidsomstandigheden. Extreme ontberingen als zware diensten en
gebrekkige legeringomstandigheden én onrechtvaardigheid kunnen
leiden tot muiterijen als er bijvoorbeeld geen angst is voor ernstige
sancties. Hoewel vaak overschat kan de invloed van 'subversieven' hierbij een rol spelen, maar dan is er al sprake van ontevredenheid. 10
o) Demobilisatie. Dit is zeer typerend voor de massalegers van de negentiende en de twintigste eeuw. De soldaten waren bereid te dienen 'voor
zolang het duurt'. Nadat de oorlogsdoelen gerealiseerd waren, wilden
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de soldaten zo snel mogelijk naar huis en zagen zij dus geen reden om
zich nog langer offers te getroosten voor het vaderland.
c) Gebrek aan legitimiteit. Dit heeft te maken met het geloof van de troepen
dat een bepaald aspect van hun inzet onacceptabel is vanwege ethische,
morele of politieke redenen. Dat is bijvoorbeeld het geval als de muiters
behoren tot etnische minderheden, een andere nationaliteit hebben of
het niet eens zijn met het politieke doel van de militaire actie.
De troepen protesteren volgens Rose eerder tegen het 'waarom' dan tegen
het 'hoe' van hun werkzaamheden. Dit is meteen ook het meest bedreigende voor de staat. Indien een publieke discussie over een muiterij niet
langer meer te voorkomen is, zullen de autoriteiten over het algemeen eerder verwijzen naar oorzaken in de materiële omstandigheden dan erkennen
dat er iets schort aan de fundamentele loyaliteit van de troepen.
Het is heel goed mogelijk dat een bepaalde muiterij niet goed past in één
van de categorieën of dat er sprake is van een combinatie van redenen, die
op hun beurt weer kunnen veranderen als gevolg van de veranderde doelen
en acties van de legerleiding, waartegen de beweging zich richt. Vanzelfsprekend moet ook de sociale, internationale en institutionele context
meegenomen worden, waarbinnen de ontevredenheid zich vormt.
Ontevredenheid alleen veroorzaakt nog geen muiterij. Ontevredenheid is een manier van denken en muiterij een manier van actie. Er is een
soort katalysator nodig om het ene over te laten gaan in het andere. Hoe
spectaculair soms ook, het moet niet verward worden met de werkelijke
oorza(a)k(en), die ten grondslag liggen aan de muiterij.
De soldaat is onderhevig aan tegenstellingen, die zich vooral manifesteren gedurende periodes van spanning, bijvoorbeeld tijdens onrust vanwege
het intrekken van de verloven. In de literatuur over sociale bewegingen en
groepsgedrag is er algemene overeenstemming dat er een incident, katalysator of problematische situatie voorafgaat aan een collectief optreden in
een reactie daarop. Soldaten leggen zich niet meer neer bij de oude manier
van gedragen, want die is gediscrediteerd."
I h' daad
Het gaat hier tevens om de rol van de leiders, de samenstelling en achtergrond van de muiters en hun aantallen en interne organisatie, kortom de
middelen waarmee de muiterij zich kan uitbreiden en voortduren. Over
het algemeen duren muiterijen niet lang, meestal uren, soms dagen. Dat
heeft zijn redenen.
Ten eerste is de militaire omgeving allesomvattend. In tegenstelling tot
de stakende arbeider wordt de soldaat of matroos gevoed, gehuisvest en
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gekleed door dezelfde entiteit met wie hij in strijd is, en anders dan de
arbeider, kan hij 's nachts na de dienst vaak niet naar huis.
Ongeacht de omvang van de onvrede, is een muiterij daarnaast een onnatuurlijke en onzekere toestand voor troepen die gewend zijn aan een
gereglementeerd militair leven. De spanning die gepaard gaat met een muiterij verdwijnt snel, en na een relatief korte tijd zien de troepen net zo uit
naar een oplossing als hun commandanten. De tijd van een muiterij wordt
mede bepaald door materiële omstandigheden. Troepen hebben uiteindelijk voedsel nodig en schepen en voertuigen brandstof. Het duurt meestal
niet lang voordat tekorten zich aandienen. Muiterijen die langer dan een
paar uur duren vereisen dan ook enige mate van interne organisatie. Eisen
dienen te worden geformuleerd, onderhandelingen met de autoriteiten
moeten worden gevoerd, of er moet anderszins richting en vorm gegeven
worden aan de opstand. Bij een ongebruikelijke muiterij van vele dagen
zijn de organisatorische aspecten zeer hoog ontwikkeld.
De leiding wordt enerzijds gevormd door de muiterij en vice-versa. Is de
muiterij eenmaal in volle gang, dan zullen sommige troepen meedoen vanwege intimidatie en andere vanuit opportunistische overwegingen. Sommigen zijn echt overtuigd; anderen gaan met de stroom mee. Sommigen
zijn bereid de zwaarste straffen te ondergaan voor hun principes; anderen
zijn bereid hun makkers af te vallen bij de eerste gelegenheid. Het is dan
ook niet eenvoudig te bepalen wie wel en wie niet een muiter is. Vooral bij
een grootschalige muiterij, van honderden of duizenden, kan het zo zijn
dat de toeschouwers het aantal activisten makkelijk overtreffen. Maar de
autoriteiten weten niet zeker wie welke rol speelt en moeten uitgaan van
net meest negatieve scenario.
Er is niet veel bekend over de omstandigheden waaronder een muiterij
zich verspreidt. Het nieuws kan een sterk gevoel van solidariteit oproepen
bij sommige troepen; bij andere kan het resulteren in lichte interesse of
zelfs regelrechte afkeuring. De onderlinge gesprekken zijn waarschijnlijk
het belangrijkste kanaal waarlangs de muiterij zich kan verspreiden.
Over het algemeen geraken de commandanten in een staat van verlamdheid. Voor zover hun epauletten al niet fysiek afgerukt zijn, zijn ze
toch reeds symbolisch verwijderd. De autoriteiten zijn er op gericht de
muiterij zo snel mogelijk te onderdrukken. Maar ze moeten zich rekenschap geven van de gevoeligheden in leger en maatschappij. Excessief
geweld kan leiden tot groeiende sympathie met de muiters zowel binnen
als buiten het leger. Weifeling kan echter geïnterpreteerd worden als zwakheid. De muiters kunnen dit opvatten als een aanmoediging om door te
gaan of weifelende soldaten kunnen ertoe aangezet worden zich bij de
muiters te voegen.
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Volgens de militaire wetten is het weigeren om een muiterij te onderdrukken een misdaad. Toch zijn troepen er in het algemeen op gericht om
een conflict met hun kameraden te vermijden. De onderdrukking van een
muiterij wordt meestal overgelaten aan elite-eenheden of aan eenheden
waarvan de kans het kleinst is dat ze sympathie zullen hebben voor de
muiters.
3) De nasleep
In veel landen stond tijdens de Eerste Wereldoorlog de doodstraf op muiterij. De muiterij beschouwden de autoriteiten in wettelijke zin als een
halsmisdaad en er rustte een sterk taboe op. In de meeste gevallen leidt
muiterij tot een verbetering van de omstandigheden voor de massa van de
soldaten. Gesteld zou dus kunnen worden dat op de lange termijn gezien
de troepen zelf werken aan de verbetering van de omstandigheden, die ze
onaangenaam vinden.
Militaire managers zoeken in het geval van collectieve ontevredenheid,
net als hun collega's in het bedrijfsleven, liever naar overleg en compromis
dan naar confrontatie en zullen er dus minder snel toe overgaan om oppositioneel gedrag als muiterij te definiëren. Zij neigen ernaar om rellen
te bagatelliseren en zoeken de oorzaken in concrete, ook door de soldaten
genoemde grieven. Van loyaliteitsproblemen willen zij liever niet weten.
Er is overigens een limiet aan de concessies en hervormingen die de legerleiding kan doorvoeren. Buitenlandse oorlogen en binnenlandse repressie zijn uiteindelijk tegengesteld aan de belangen van de gewone soldaten.
Daarom is discipline noodzakelijk en zullen soldaten steeds de meest subversieve vraag blijven stellen: 'Waarom?'"

3.2. Utrecht, maart 1915
Op 2 maart kwam het in de Nicolaaskazerne tot ongeregeldheden. De aanleiding was het in arrest stellen van een veldartillerist. Deze poogde te ontvluchten, viel daarbij en liep een bloedende wond aan zijn hand op. Een
luitenant, 'een officier met een ernstige wijze van dienen', verbond deze
verwonding. Echter, onder de soldaten ging het gerucht dat de blessure was
toegebracht door deze officier. Het militaire onderzoeksrapport meldde:
De woede van de soldaten kende geen grenzen meer en die woede uitte zich in het
plegen run ergerlijke baldadigheid. De officier had zich, volgens hen, vergrepen
aan een hunner kameraden. De arrestant zou en moest worden ontslagen en zoo
geschiedde ook'. Terwijl de luitenant in het bureau-lokaal bezig was, werd een ruil
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ingeworpen en verzamelde zich op de binnenplaats der kazerne een groot aantal soldaten (een paar honderd), allerlei kreten uitende. De luitenant, op de binnenplaats
komende, werd uitgescholden, zonder dat te constateeren was, wie de schreeuwers
waren. De luitenant deed de binnenplaats ontruimen, doch later werd nog met
stukken dakpan geworpen. Nadat de arrestant was opgesloten en meenende, dat de
rust was weergekeerd f...] verwijderde de luitenant Koppen zich, op welk moment
intusschen weer geschreeuwd werd.
Kort daarna werden de schildwachten bij het arrestlokaal aangegrepen en
verjaagd, het arrestlokaal geforceerd, de arrestant vrijgelaten, een buitenhek in de
nabijheid omvergetrapt. ' '

De enige aanwezige officier en de onderofficieren traden niet op. Met name
de houding van de onderofficieren werd door de autoriteiten laakbaar geacht. Zij bemoeiden zich niet met de ongeregeldheden en verzetten zich
niet tegen de bestorming van het arrestantenlokaal. De schildwachten
lieten zich 'door plichtsverzuim of solidariteit' overrompelen.' 4
Op zaterdag 13 maart dwongen soldaten in de kazerne op de Croeselaan
eveneens de vrijlating van een kameraad af. Een luitenant had een militair
van de infanterie in arrest gesteld. Dit gebeurde in eerste instantie zonder
verzet. Toen de officier echter de kazerne verliet,
begonnen de manschappen, opgehoopt bij de kazernepoort, de in vrijheidstelling
van hun kameraad te eischen. De sergeant [de wachtcommandant] heeft niet onmiddellijk, maar toch vrij spoedig aan dien eisch voldaan. Hij heeft van de wacht
geen gebruik durven maken, omdat de oproerige manschappen van patronen waren
voorzien en hij daarvan groot onheil verwachtte, als de wacht optrad. '!

Officieren waren niet aanwezig. De onderofficieren, 'zelfs ook zij, die den
weekdienst hadden, hebben zich bij de ongeregeldheden afzijdig gehouden,
instede aan den wachtcommandant de behulpzame hand te bieden'.' 6
Op zondagavond 21 maart 1915 keerde een groot aantal militairen per
trein terug in Utrecht. Zij hadden, zonder toestemming van hun commandanten, de dag bij hun gezinnen doorgebracht. Zonder verlofpas het
garnizoen verlaten, heette in de militaire spreektaal 'op de pof' gaan.' 7 Volgens de militaire autoriteiten was dit sedert enige maanden gemeengoed
geworden:
Reeds in de wintermaanden schijnt onder de troepen te Utrecht op ruime schaal het
misbruik te zijn ingeslopen geweest, om - in 't bijzonder op Zaterdag avond — zonder vergunning zich per spoortrein, vooral naar Rotterdam, te begeven. Het bestaan
van dit misbruik is bij de hoogere chef niet bekend geweest. De onderofficieren
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moeten er wel van geweten hebben — het kan moeielijk anders; maar velen uit hun
midden maakten zelf zich aan ongeoorloofde verwijdering schuldig. In hoeverre de
compagnies-luitenants op de hoogte van het misbruik zijn geweest, is niet duidelijk;
vermoedelijk hebben zij — voor zoover zij er kennis van droegen — gemeend, dat het
zich verwijderen oogluikend werd toegestaan.'*

Volgens de soldaten was dit laatste zeker het geval."'
Deze avond was er plotseling een scherpe controle. O p de kazernes waren de soldaten hiervan op de hoogte. In de wetenschap dat hun kameraden in de trein 'gesnapt' zouden worden, trok een troep van 400 à 500 man
naar het Stationsplein.' 0 Het Volk meldde:
Toen de trein om half negen uit Rotterdam aankwam mochten de soldaten niet dooiden gewonen uitgang, maar werden naar de kontrole verwezen. Toen eenige manschappen bij de kontrole kwamen zonder verlofpassen en aanstalten werd gemaakt
om hun namen op te nemen, werd het geheele kontrole-personeel, waaronder ook
een kapitein, door de dreigende en vloekende soldaten bijna onder den voetgeloopen
en zoo geschiedde het, dat alle landweermannen op één na, zonder verlofpas in een
oogwenk op 't stationsplein stonden. Een aangehoudene werd door twee marechaussees achter 't perron om naar de kazerne in de Kroeselaan overgebracht en in arrest
gesteld. Daarop begafzich de menigte ten getale van 500 à 600 man onder het zingen
van de 'Internationale naar deze kazerne. Voor de kazerne werd halt gehouden en
werden de bedreigingen en het geschreeuw van 'hij moet er uit' voortgezet. Eerst
nadat eenige schoten uit den revolver waren gelost door een paar officieren begaven
de (andweermannen zich langzaam naar hunne kazernes.1'

Het militair onderzoeksrapport sprak van 'samengeschoolde militairen'.
die socialistische liederen zongen en de controle op het station trachtten te
beletten. Volgens de autoriteiten mislukte dit en trok de menigte toen de
controle afgelopen was 'schreeuwende en zingende' weg. Er vond één arrestatie plaats." De opsluiting van deze soldaat op de kazerne aan de Croeselaan wekte volgens het rapport 'bij de kazernebewoners ontstemming en zij
eischten - onder het uiten van meer bedoelde grieven en wenschen - de in
vrijheidstelling van den arrestant'. 2 ' Er ontstond tumult, dat pas eindigde
nadat was toegezegd dat de arrestant zou worden vrijgelaten. Toen de rust
geheel was weergekeerd, gebeurde dit ook.24
In de kazerne van de veldartillerie bleek de situatie rond het avondappèl
eveneens dreigend. O p de binnenplaats stond een 'samengestroomde menigte van soldaten' die luidruchtig hun grieven uitten. Officieren spraken
hen toe en spoorden hen aan naar de kamers te gaan, maar hieraan gaven
zij geen gehoor. Een luitenant trachtte 'oproerlingen' te arresteren, maar
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steeds als hij er één had gegrepen, werd deze 'door anderen ontzet'. Een andere luitenant schoot twee keer in de lucht om de menigte op een afstand
te houden. De onderofficieren hielden zich afzijdig.2'
De gebeurtenissen op deze zondagavond vormden de inleiding van een
aantal rumoerige dagen. De onvrede onder met name de landweermannen
bleek groot en betrof niet alleen de plotselinge controle op verlofpassen. Al
eerder waren er uit Utrecht klachten gekomen over voeding, zware diensten
en behandeling door officieren bij verlofaanvragen. De directe aanleiding
van de onrustige zondagavond was meer de druppel die de emmer deed
overlopen.26 O p dinsdagavond kwam het opnieuw tot een uitbarsting.
Volgens het syndicalistische Volksdagblad schoolde om ongeveer 19 uur
een 'reusachtige troep militairen' samen in het centrum van de stad.2~ Het
militair onderzoeksrapport meldde 'een groot aantal militairen (waaronder
wel eenige korporaals, doch geen onderofficieren)'.28 Het Volk noemde een
aantal van 500 à 600 soldaten. 29 Volgens het Volksdagblad begon de avond
met een min of meer ordelijke demonstratie:
De bedoeling van deze blijkbaar onverwacht in elkaar gezetten optocht was te manifesteeren voor de restaurants, waar des avonds nog al eens officieren plegen te zitten.
De enorm lange stoet, natuurlijk in een ommezien nog aangegroeid door een bende
nieuwsgierigen, meerendeels opgeschoten jongens, die altoos bij ieder straatrelletje
aanwezig zijn, trok het eerst langs het café 'Voorwaarts' aan de Oude Gracht bij de
Hamburgerbrug, waar men luide de internationale zong. Op dat moment was er
van een ordeverstoring nog niet direct spake; er waren [sic] wel een massa menschen
op de been, maar men mocht op dat oogenblik nog niet zeggen, dat er ongeregeldheden plaats hadden. '°

Dat gebeurde volgens Het Volk nadat de demonstranten het tramverkeer
blokkeerden. Een kapitein en een luitenant trachtten 'de troep te scheiden'.
Er ontstond daarop een 'ontzettend gedrang', waarop zij hun poging staakten. De officieren begaven zich daarop naar het restaurant 'l'Europe'." Het
^'•Iksdagblad
had een ierwat andere lezing:
1«
Daar fop het Vredenburg] vielen toen voor het eerst wanordelijkheden voor, een troepje
officieren dat ter hoogte van l'Europe liep, werd uitgejoeld en omsingelden uitgejouwd,
en de houding van de manifesteerenden was weldra zóó dreigend, dat de officieren het
geraden schenen te achten l'Europe binnen te gaan, om erger te voorkomen.'1

net militair onderzoeksrapport legde de schuld voor een groot deel bij de
burgerij:
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Gaande weg hebben minder gunstige elementen uit de burgerbevolking, grootendeels
op relletjes beluste opgeschoten jongens, zich uit den aard der zaak aangesloten. Zoo
was het, omstreeks ç u. in den avond in de straten nabij en op het Vreeburg uiterst
rumoerig. Hier en daar werden officieren nageloopen en uitgejouwd, hetgeen echter
hoofdzakelijk door burgers, waaronder slechts enkele militairen, geschiedde, terwijl
feitelijkheden niet voorkwamen. Vóór het hotel de l'Europe, op het Vreeburg, had een
formeele volksoploop plaats: een militaire patrouille, op het troittoir vóór het hotel
opgesteld, moest met geweld daar ruim baan maken en de menigte terugdringen

In de naburige straten was het ook onrustig, want zoals Het Volk schreef,
daar ontmoetten de soldaten weer eenige officieren en toen een hunner wat tegen de
soldaten zeide werden hem eenige duwen en stompen gegeven. Een inspekteur van
politie werden eveneens eenige klappen toegediend. Toen verscheen plotseling een
groote patrouille onder kommando van een luitenant, die de menigte uit elkander
joeg, waarbij nog eenige personen klappen opliepen. Een soldaat werd gearresteerd
en naar het politiebureau gebracht. Het hotel TEurope', waarin tal van officieren
zaten, werd door de militairen geheel afgezet. De militairen zakten langzamerhand
af naar de kazerne, maar het publiek schoolde telkens opnieuw samen. Tenslotte
werden door marechaussees en politie met getrokken sabel de menschen uit elkander
gejaagd. [...]Samenscholingen werden verboden.'1

Volgens het Volksdagblad ging het er bij de acties van marechaussee en
politie hard aan toe. Straten werden schoongeveegd en vervolgens afgezet.
Schade ontstond en er vielen gewonden:
Bij een dier charges [...] was het gedrang van schreeuwend-vluchtende menschen zóó
herig, dat op den hoek van het Vreeburg een der groote winkelruiten werd ingedrukt;
/...] Het is bij een der charges, waarbij het opdringende publiek met geweld moest
worden uiteengedreven, gebeurd, dat een inspecteur van politie [...] overhoop werd
geloopen door een bende jongemannen; [...]."

Volgens het onderzoeksrapport werd de inspecteur zelfs mishandeld:
/;/ een der aangrenzende straten werd de inspecteur van politie [...], toen hij met
behulp van politieagenten de menigte uiteen trachtte te drijven, door een groep manifesteerende ergerlijk behandeld; hij werd namelijk door een soldaat aangegrepen
en op den grond gesmeten en - op den grond liggende - door meerdere personen,
waaronder bepaaldelijk 2 militairen en j burgers, mishandeld.'"
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Omstreeks 22 u u r keerden de militairen in v e r b a n d m e t het avondappèl
terug naar de kazernes. Burgers gingen n o g enige tijd d o o r m e t het veroorzaken van rellen. 37
De volgende dag was het w e d e r o m r u m o e r i g in de stad. Militairen waren
hierbij echter niet betrokken. D e militaire autoriteiten h a d d e n in verband
met het oproer een avondoefening ingelast, terwijl r u i m 2 . 0 0 0 andere
militairen voor een m a a n d o p oefening b u i t e n U t r e c h t gingen.' 8 D e legerleiding stelde een onderzoek in naar het gebeuren. Van alle c o m p a g n i e ë n
wezen zij een of twee personen aan o m h u n grieven kenbaar te m a k e n . D a t
leidde tot de volgende klachtenlijst:
1. een betere verlofregeling;
2. diegenen die met verlof gaan, 's middags te 12 uur vrij van dienst te geven, opdat
ook zij die in veraf gelegen streken wonen, 24 uur thuis kunnen zijn;
j . de manschappen die op Zondag geen dienst hebben, in de gelegenheid te stellen
hunne gezinnen te bezoeken, wat natuurlijk alleen geldt voor plaatsen niet al te
ver vanaf Utrecht, zooals bijv. Den Haag en Rotterdam;
4. verkorting van den dagdienst, door niet 's morgens om 5 uur reveille te laten
houden, doch om 6 uur. Dan 8 uur aantreden in plaats van 7 uur. Van 12 tot
1 uur rust en dan verder de dienst zoo geregeld dat te half vijf kan worden
5. een humaner optreden van de officieren als de manschappen iets komen verzoeken. Het vele vloeken daarbij tot nu gedaan zet kwaad bloed;
6. het vele exerceeren na te laten. Voorjonge rekruten kan zoo iets goed zijn, voor de
veelal getrouwde landweermannen is het dat niet en werkt slechts irriteerend;
7. betere voeding;
S. overplaatsing van enkele officieren.-''
De onderzoekscommissie ging dieper in o p de klachten. W a t betreft het
verlof merkte zij op, dat de soldaten het onbillijk v o n d e n dat militairen,
die in het zuiden van het land gelegerd waren en in het n o o r d e n h u n d o micilie h a d d e n , in tegenstelling tot hen, een extra dag verlof kregen o m d a t
zij anders geen vol etmaal of twee volle etmalen k o n d e n d o o r b r e n g e n in
net gezin. 40 A a n verandering k o n niet w o r d e n gedacht. E v e n m i n achtte
de commissie het gewenst o m het tijdstip waarop de verlofpassen werden
uitgereikt, te vervroegen o m d a t dan:
a. ontevredenheid wordt gewekt, telkens als de dienst niet vroeg genoeg naar den zin
der manschappen ten einde loopt;
b. neiging tot haasten ontstaat ten nadeele van den dienst;
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c. de door vroegtijdig in het kwartier terugkeeren geboden gelegenheid tot verzorgen
van kleeding en wapenen niet tot haar recht komt, zooals vroeger en ook elders,
bij ervaring is gebleken.*'

O p het gebied van de bewegingsvrijheid op zondag kwamen de autoriteiten de militairen tegemoet. Per i april werd in Utrecht een regeling van
kracht, waarbij de soldaten de gelegenheid kregen 'om ook zonder verlof te
zijn per spoortrein te reizen, waardoor zeer velen den Zondag in hun gezin
kunnen doorbrengen [...]. Het avondappel op deze dag werd voortaan gesteld op middernacht'. 42 Aan verkorting van de dagdienst kon niet worden
gedacht. Dat er teveel zou worden geëxerceerd, vond de commissie niet. Zij
had de indruk, 'dat eerder van te weinig kan sprake zijn'.4' De klachten over
het eten vond de commissie ongegrond:
Het mogelijke werd en wordt gedaan om een goede voeding te verzekeren, maar
door de verschillende eischen, die gesteld worden, is het niet altijd doenlijk allen
te bevredigen. Zoo willen sommigen gestampte pot, terwijl anderen die moeilijk
genietbaar vinden. M

De hoeveelheden achtte zij 'over het algemeen ruim'. Slechts een enkele
maal was er sprake van een tekort aan groenten.'" Ook met de klachten
inzake onmenselijk optreden was de commissie het niet eens:
Dat over het algemeen de officieren inhumaan tegenover de manschappen zouden
optreden en dat er veel zou worden uitgevloekt, is reeds daarom moeilijk aan te nemen, omdat de klachten daarover slechts zelden werden ingediend, en men waarlijk
vlug genoeg is met bet inbrengen daarvan.4''

Tenslotte ging de commissie in op een grief, die de soldaten bij de ondervraging niet noemden, maar die kennelijk wel eerder was geuit: overlast
van ongedierte. Hiervan was volgens de commissie sprake. In de strozakken huisden veel vlooien. De schuld hiervan konden zij echter moeilijk aan
de militaire autoriteiten geven, 'omdat er heel wat van dat ongedierte in de
kazernes door de bewoners zelve worden [sic] binnengebracht'. 4 "
Resumerend kon de commissie zich alleen in de grief van de bewegingsvrijheid op zondag vinden. Hiervoor namen de Utrechtse commandanten
maatregelen. De oorzaken van de onlusten vond zij in tuchteloosheid,
onvoldoende overwicht van het kader, gebrek aan routine bij de verlofeofficieren en tekort aan daadkracht bij de beroepsofficieren.48
Het is moeilijk te beoordelen wie er wat betreft de klachten het gelijk
aan zijn kant had. Wat betreft het voedsel zal dat zeker voor een deel bij de
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soldaten hebben gelegen. In ieder geval gaven officieren enige weken later
militairen in Utrecht ieder ƒ0,25 o m e t e n t e kopen, nadat zij erkenden
dat de maaltijd een slechte kwaliteit had.41' Aangaande de klacht over het
inhumane optreden van het kader kunnen we stellen dat het optreden van
het (reserve)kader naar de soldaten toe niet eenduidig is geweest. Sommige
(onder)officieren vonden het goed dat soldaten zich zonder permissie in
het weekend naar huis begaven, terwijl anderen daar absoluut geen begrip
voor hadden. Dit is overigens wel iets anders dan inhumaan gedrag. Als
dieperliggende oorzaak moeten we noemen de verslechterende sfeer onder
de troepen en in combinatie daarmee het gebrek aan geloof in de zin van
de mobilisatie.
De legerleiding voelde zich ongemakkelijk bij de publiciteit rond de rellen. Zij vond het ongepast dat de kranten er aandacht aan besteedden en
daarom tikte zij deze op de vingers:
Het moet in hooge mate
blijkbaar met voorliefde
ten, waarvan publikatie
indruk in het buitenland

betreurenswaardig worden geacht dat een deel van de pers
mededeeling doet over onvoldoend en sterk aangedikte feivoor het moreel onzer weermacht en met het oog op den
zeer ongewenscht is; f...J.m

De Nederlandse journalistenkring voelde zich door dit officiële communiqué gekrenkt en onderzocht hoe de verslaggeving over de rellen tot stand
was gekomen. De conclusie was dat de kritiek voor het grootste gedeelte
onterecht was:
Op grond van dit onderzoek heef het Kringbestuur zich tot den Opperbevelhebber
van Land- en Zeemacht gewend met een schrijven, waarin het onder aanbieding
van nadere toelichting zijn bevindingen mededeelt, bij Zijne Excellentie bezwaar
maakt tegen het grievende en grootendeels onverdiende verwijt, tegen een groot deel
van de Nederlandsche Pers in het openbaar gericht en eerbiedig verzoekt aan genoemd schrijven zoodanigen [aanjdacht te willen schenken als zou kunnen leiden
tot herziening van het in het officiëele communiqué uitgesproken oordeel."

Onbekend is of het hier van kwam. Het zou gemakkelijk gekund hebben,
omdat voor de meeste kranten de krijgsmacht boven elke discussie verheven was. Zij gaven slechts via kleine artikelen informatie over ongeregeldheden en vonden de legerleiding bekwaam genoeg om naar oplossingen te
zoeken. Alleen de linkse bladen weken van deze gedragsregel af.
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5.5. Boskoop, juni 191$
In Boskoop waren ongeveer 1.400 militairen gelegerd. Sinds oktober waren
zij ondergebracht in loodsen, 'welke voordien gebruikt werden voor het
verpakken van planten en dergelijke'." Vanaf januari kregen de militairen
onderdak bij burgers, in scholen en kerkgebouwen. Dat was een noodoplossing, want een noodkazerne was in aanbouw." In maart was de nieuwe
huisvesting klaar, namelijk 'het oude hulpmagazijn' van een Amsterdams
bedrijf, dat in Boskoop werd herbouwd. 54 De manschappen, waarschijnlijk
gewend aan betere omstandigheden, ervoeren de huisvesting als slecht:
Verscheidene afdeelingen zijn niet hooger dan 2 meter, waar dan nog bij komt dat
er, om op de dag iets te kunnen lezen ofschrijven, het licht moet worden opgestoken.
Ook mag nog als ernstige grief worden genoemd dat de waschgelegenheid plus de
privaten onder een afdak zijn aangebracht. Dan nog ligt de keuken ten noorden van
het gebouw, plus minus vijf meter er van af, zoodat bij een ongunstigen wind, uit
een kleine veertig stookplaatsen een verstikkende rook over het plein en in de kazerne
wordt gejaagd."
Behalve de legering waren er nog andere klachten, zodat de bom barstte.
Het Volk meldde:
Men meldt ons uit Boskoop dat daar onder de militaire bezetting ernstige ongeregeldheden zijn voorgekomen, waarbij ruiten en stoelen vernield werden en
tegenover de offcieren menig scheldwoord viel. De oorzaak van de opstootjes was
de hoog opgeloopen ontevredenheid der mannen, over de behandeling die zij van
hunne officieren ondervonden. De hoofdgrief is de slechte ligging in de noodkazerne, een houten keet, waarin het met deze hitte nagenoeg niet uit te houden is.
Voorts kLiagt men ernstig over de strenge straffen, die om de geringste overtredingen worden opgelegd, welke overtredingen schier worden uitgelokt, doordat de
dienst steeds meer 'model' wordt gemaakt. Den doorslag gaf het inhouden van
avondpermissie en van de vrijstelling van het tweede appèl op Zondag, toen op een
kontra-appèl eenmaal een vijftigtal mannen mankeerde. Dat tengevolge hiervan
allen 1 verhinderd zijn op Zondag naar huis te gaan, heeft de ergernis in hooge mate
gaande gemaakt.
Mogelijk zijn na het rumoer verbeteringen opgetreden. In ieder geval vernemen we geen klachten meer uit Boskoop. Eind september verlieten de
militairen het dorp."
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j.4. Apeldoorn/Arnhem, juni-juli 191$
Landweermannen in Apeldoorn ondervonden in juni 1915 last van de bezuinigingsdrift van de overheid, die ertoe moest leiden dat militairen, in plaats
van bij burgers, in tentenkampen zouden worden gelegerd. Hierover ontstond veel onvrede. Daarnaast waren er meer grieven. De door de minister
toegezegde vergoeding voor verlofdagen in december 1914 was bij sommige
compagnieën niet voor het volle bedrag uitbetaald. Verder was de manschappen weinig tijd gegund om te verhuizen. Een brigadeoefening doorkruiste
dit. Na de oefening dwong de leiding de militairen in de dure kantine inkopen te doen. Een wachtpost sloot een tentje aan de weg voor de landweermannen af. Het Volk publiceerde wat volgens soldaten daarna gebeurde:
Het gevolg was, dat een groep van het landweerbataljon in woede ontstak en in
plaats van rustig hun nieuw tehuis te betrekken, het ging afbreken en in brand steken. Ongeveer een 25 tenten werden'snachts omvergehaald, een twaalftal daarvan
versneden en twee gingen in vlammen op. Alle pogingen van de officieren om de rust
te herstellen, mislukten; dien nacht ging men de tenten niet binnen. De dag daarop,
Zaterdag [waarschijnlijk 12 juni] is door taktisch optreden van de hoofdofficieren en
door een zeer tegemoetkomende houding de rust wedergekeerd."*
Een maand later veranderden ook de miliciens van het 12de Regiment
Infanterie van kwartier. Voor hen was er geen tentenkamp maar een oude
fabriek als legeringsplaats ingericht. In het weekend van 3 en 4 juli leidde
dit tot hevige onlusten. Het Volksblad deed uitgebreid verslag:
Zaterdagavond begon het reeds. Op de Piet Jouberstraat is een pension, genaamd
Stul, waarnaast een open veld gelegen is, waar een keukenwagen staat. De eigenaarvond dit een onaangenaam geval, en richtte een verzoek aan de militaire autoriteiten om deze wagen weg te doen, daar dit erg onaangenaam was voor de deftige
pensiongasten. (Ze mogen wel voor ze vechten, maar willen ze niet zien. Corr.J.
Zo moesten de soldaten overgeplaatst worden naar een ander dorpsgedeelte. Op de
Brinklaan in een papierfabriek moesten 230 man (als haringen in een ton) gestopt
worden. De lokaliteit is te klein om 230 man te slapen te leggen. Zoodoende heerschte
er dan ook een peststank. De soldaten niet voor hun plezier daar zijnde, kwamen in
verzet. Zij zonden 10 man naar kolonel Land om daar verbeteringen in te brengen.
Deze kolonel, die tegen de soldaten op de mobilisatieclub zeide, dat hij voor een
ieder een goed woord had, heeft zijn woord niet gehouden. Toen de jongens, welke op
audiëntie waren geweest, met deze boodschap terugkwamen, ontstaken de soldaten
m woede en sloegen in het pakhuis, de inwendige boel kort en kleine'
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De militaire autoriteiten probeerden het oproer neer te slaan, evenwel zonder succes. Zij stopten een aantal soldaten in de cel, hetgeen ertoe leidde
dat een gehele compagnie er op uittrok om hen te bevrijden. Een ander
gedeelte kreeg strafexercitie, maar kwam daartegen in verzet. Een demonstratie volgde. Brigadecommandant kolonel B.J. Land beval de soldaten
zich te verspreiden, maar had de zaak niet in de hand. Toen hij alarm liet
blazen, bleven de soldaten demonstreren. Toen het tot geweld kwam, ging
het volk zich ermee bemoeien:
Door kapitein Snoek werd een jongen met een sabel in de nek geslagen. Dit deed de
woede ook bij het volk ontbranden. Het vereenigde zich met de soldaten, en onder
het zingen van de 'internationale', 'Wapens Neder' en andere onzer liederen, ging
het van Apeldoorn naar 't Loo en terug naar de Brinklaan, waar het brandpunt van
het oproer was.''0

Het bleef de hele zondag en ook maandag onrustig. Pas op maandagavond
keerde de rust weer.'" Tijdens de rellen is door een troep soldaten getracht
de landweermannen, die een maand eerder verzet hadden gepleegd, bij de
ongeregeldheden te betrekken. Dit bleek tevergeefs. Deze oudere militairen bleven zich rustig gedragen.',;
De dag na het oproer, 6 juli, vertrok het regiment naar Arnhem. Ongetwijfeld hoopten de commandanten dat door het inlassen van een oefening
de rust zou weerkeren. De commandant van de nde Divisie, W.E Pop.
onder wie deze troepen ressorteerden, meldde echter dat ook hier zich ongeregeldheden voordeden:
Meerdere militairen van 12 RA. gedroegen zich zeer onbehoorlijk, door zich zingende
en schreeuwende op straat te vertoonen. Gebruik en misbruik van sterken drank was
hiervan de oorzaak. Bedoelde militairen zijn hier en daar in botsing gekomen met
burgers uit de lagere klasse en zijn in opgewonden, vaak beschonken toestand in de
kazerne teruggekeerd Het gevolg van een en ander was, dat den eersten dag van het
verblijf in Arnhem een gedeelte [...] zich na het avondappel zeer luidruchtig gedroeg.
[...] Op luiden en ongepasten toon werden klachten geuit over de nachtligging en
in bel bijzonder over den toestand der stroozakken. Hoewel de zindelijkheid dezer
stroozakken hier en daar te ivenschen overliet en enkele daarvan beter gevuld hadden
kunnen zijn, kan dit toch niet ab een ernstig gemeende griefbeschouwd worden.
< )p den tweeden dag hadden enkele arrestaties van beschonken militairen plaats,
bij een dezer arrestaties was de burgerij zeer hinderlijk. Een drietal sergeanten zijn
111 den avond van dien dag door een zes à zevental soldaten, op den openbaren weg
gemolesteerd en met messen bedreigd; een dezer onderofficieren heeft een messnede
gekregen in zijn schouderlap.
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Op den derden dag van het verblijf van 12 RI werden na het avondappel
baldadigheden gepleegd door manschappen [...]. Nadat de officier, belast met het
houden van het avondappel, de exercitieloods, waar deze manschappen gelegerd
waren, verlaten had, werden daar de lichten gedoofd en ruiten ingeworpen. Voorts
ontstonden moeilijkheden bij het binnen de kazerne komen van een beschonken
militair.'"'

De ongeregeldheden bij het 12de Regiment Infanterie achtten de autoriteiten dermate ernstig, dat zij een onderzoek gelastten. In Apeldoorn was
volgens de onderzoekers de directe aanleiding de 'onoordeelkundige legering' in de papierfabriek; te veel militairen waren in een te kleine ruimte
gezet/'4 Verder was het 'slappe gedrag van het kader' niet bevorderlijk voor
de rust. Jeugdige leeftijd en onervarenheid lagen hieraan ten grondslag/' 1
Antimilitaristische elementen uit de burgerij tenslotte, steunden en leidden zelfs soms het verzet/' 6 Dat de onlusten in Arnhem een vervolg konden hebben, had een viertal oorzaken. Als eerste noemde de commandant
van de nde Divisie dat er onvoldoende rekening was gehouden met het
feit, 'dat in Apeldoorn wel en in Arnhem niet een drankverbod bestaat'.
Ten tweede werkten de regelingen in het garnizoen onvoldoende, zodat
er een gebrek aan coördinatie was en ongeregeldheden niet voorkomen
werden. Verder was er sprake van een ongeroutineerd reservekader, 'dat
geen voldoende overwicht op de manschappen bleek te hebben en geen
voldoende houvast aan duidelijke en stellige bevelen'. Tenslotte was er
sprake van 'onvoldoende zorg voor den troep, waardoor gerechtvaardigde
grieven ontstonden'/' 7 Laatstgenoemde klachten betroffen met name het
eten:
Bij onderzoek is gebleken, dat deze klachten inderdaad gegrond waren; hoewel de
soep zeer goed was, waren de bruine boonen, doordien zij niet tijdig verwisseld
waren, oneetbaar, terwijl geen maatregelen genomen zijn om de troep, in plaats
daarvan, ander voedsel te verstrekken.'*

Hoewel de autoriteiten de oorzaak voor een groot deel in de organisatie
zochten, ontkwamen veel militairen niet aan straf. Een 118-tal miliciens
weeg een provooststraf, variërend van twee tot veertien dagen. Eén milicien werd overgeplaatst naar de tuchtklasse, een ander verwezen zij naar de
krijgsraad. Een korporaal tenslotte werd gedegradeerd/"'
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3.5. Rilland, juli 1915
In deze Zeeuwse plaats waren de militairen gelegerd in een schuur, waar
het wemelde van de ratten en vlooien. De manschappen kwamen als gevolg
hiervan in verzet. Op 7 juli schreven zij in Het Volk:
De beesten [ratten] eten het brood der militairen op en vreten hun goed kapot. Wordt
over de vlooien geklaagd, dan antwoordt de dokter: 'Die brengen jullie zelf mee'.
Zondagavond [4 juli] telde men op een oppervlak van vier vierkante meter twintig
ratten en de mannen weigerden de schuur in te gaan en besloten buiten te slapen.
Enkele haalden daartoe een bos stroo naar buiten, maar dat werd door een sergeant
verboden. Men ging toen in het gras slapen, met de overjas als dek. Een uur later
kwam dezelfde sergeant zeggen: 'Jullie mogen wel buiten liggen, maar niet voor het
huis waar de waarnemende kompagnieskommandant [...] ligt te slapen: want de
kommandant kan niet slapen van jullie gehoest en gekuch'. Men ging toen verderop
liggen. Nog een uur later nieuw bevel: wij moeten de schuur in. Dit werd geweigerd.
De luitenant stuurde toen een sergeant met zes man met geladen geweer en bajonet
op ons af met het zelfde bevel. Een hernieuwde weigering was het antwoord en ook
de officier van piket moest later onverrichter zake teruggaan.'"

De soldaten trotseerden de door officieren en onderofficieren gegeven bevelen. Het gezag was voor een korte periode aangetast.

3.6. Tilburg, augustus IÇ15
Vanuit Tilburg vernemen wij gedurende de gehele mobilisatietijd allerlei
klachten. Volgens milicien Schweppe, die in augustus in deze stad bivakkeerde, betroffen de grieven in deze tijd vooral de kwartieren, de verlofregelingen
de diensten/' Voor de met name uit Friesland en Groningen afkomstige militairen kwam daar eind juli een speciale eis bij : het verplaatsen van de rvde Divisie naar de noordelijke provincies." Hiertoe richtten zij een comité op."' Vanaf
25 juli riepen de leden vertegenwoordigers van de compagnieën en onderdelen
in een Tilburgs café bijeen. O m de onkosten van de actie te bestrijden, hielden
zij een collecte, die ƒ 4 - opbracht."4 Van homogeniteit onder de soldaten was
»een sprake. De sociaal-democratische mobilisatieclub kon zich wel in de eisen vinden, maar vond het onnodig om daarvoor een aparte organisatie op te
richten. Evenmin kon de club zich vinden in de geplande activiteiten.
Op 1 augustus organiseerde het comité een demonstratie. Uiteraard
waren de autoriteiten hier niet van gediend. Onrust konden zij echter niet
voorkomen. De commissaris van Politie meldde:
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Tot het beletten van elke betooging waren door het Militair Gezag uitgebreide politie maatregelen genomen. Toen heden avond y uur op het Heuvelplein eene groote
menigte militairen en burgers zich bevonden [sic] en velen zich rumoerig begonnen
te gedragen, werd het geheele Heuvelplein door cavalerie, artillerie, marechausse en
gemeente-politie vrij gemaakt en aide op dat plein uitkomende straten afgezet. Twee
tot de menigte behoorende huzaren, die insubordinantie pleegden, werden gearresteerd. Omstreeks 9V2 uur moest nog op het Piusplein een charge worden uitgevoerd
op eene vrij groote volksoploop, waaruit met steenen op de politie werd geworpen
door onbekende daders.1^

De demonstratie eindigde zo in rellen. De Commandant van de ivde Divisie, P.W. Weber, meldde dat een zestal soldaten werd gearresteerd en dat de
rust om 22 uur 30 weer keerde.' 6
De volgende avond kwam het tot een werkelijke uitbarsting. Er was op
de Heuvel een muziekuitvoering, die door veel toeschouwers werd bezocht.
In de pauze trokken burgers en militairen richting het hotel, waar een generaal huisvesting had gevonden. Daar staken zij een schildwachthuisje in
brand. De politie kwam in actie en ontruimde het gehele centrum van de
stad."7 Volgens milicien Schweppe, die de muziekuitvoering bezocht, ging
het er niet zachtzinnig aan toe: 'Hierop volgde een charge van de politie en
de marechaussee te paard. Het was een ware paniek en in een oogenblik was
de geheele Heuvel schoongeveegd. Wij vluchtten een café binnen [...].'"s
Het vormde de inleiding van een zeer rumoerige avond. Vanuit aan het
centrum grenzende straten en pleinen gooiden burgers en militairen stenen
naar de politie. Zelfs losten militairen schoten. Nieuwe charges van de politie volgden. Met getrokken sabel en schoten in de lucht ontruimden zij straten. Om 23 uur waren vele militairen reeds in hun kwartier teruggekeerd,
rustig was het echter nog steeds niet. Twee agenten zagen toen namelijk,
dat nabij het gebouw der Zouaven Broederschap een volksmenigte een relletje
maakte waaraan de aldaar in kwartier liggende militairen meededen. Zij joegen
daarop die volksmenigte uit elkander, waarop zij even later door een ie luitenant
der Infanterie werden verzocht hem te assisteeren bij het appel houden, omrede die
militairen aldaar hem te lijf wilden.
Toen zij aan de overzijde van die straat surveilleerden in de richting van den
overweg en een tiental passen voorbij bedoeld gebouw waren, werden zij door de
aldaar in kwartier liggende militairen uitgescholden voor rotzakken enz. Er werd
vervolgens met voorwerpen in de richting van de agenten gegooid. Een van hen
raakte gewond aan hoofd en been. Nog eenmaal moest in de lucht geschoten worden
voordat om 23 uur 50 de rust in de gehele stad was weer gekeerde'
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De legerleiding zag zich gedwongen maatregelen te nemen. De commandant van de ivde Divisie overlegde met de burgemeester van Tilburg en
proclameerde, gebruikmakend van de mogelijkheden die de staat van beleg
bood, op 3 augustus het volgende:
Gelet op de onordelijkheden, die op i en 2 augustus jl. in de gemeente voorkwamen;
Gelet op het feit, dat een groot deel dier onordelijkheden wordt veroorzaakt door
een zeker deel van het publiek dat, met enkele militairen verbonden, de bevelen der
politie in den wind slaat;
beveelt:
ie. Tot nader order is het des avonds tusschen tussen 7 en 12 uur verboden met
meer dan 3 personen vereenigd op straat te loopen;
2e. De bevelen, die door de Politie, zoo noodig bijgestaan door de gewapende
macht, worden gegeven, moeten onmiddellijk worden gehoorzaamd;
je. Vanafheden, tot nader order, zullen alle koffiehuizen en daarmede gelijk te
stellen inrichtingen des avonds te g uur gesloten worden;
4e. Dit bevel treedt in werking op den dag van zijne afkondiging, welke door
den Burgemeester zal geschieden ter plaatse waar dit gebruikelijk is.
En deelt ter algemeene waarschuwing aan alle Ingezetenen mede, zulks in het
belang van hun leven en veiligheid, dat zoowel de gewapende macht als de politie de
meest gestrenge bevelen hebben ontvangen bij de minste onordelijkheid met de uiterste kracht, en, zulks noodig zijnde, met gebruikmaking van wapens op te treden.s°

De orders waren met name gericht tegen de burgerij. Voor de militairen
gold een uitgaansverbod. Frederik Reinier Schweppe schreef in zijn dagboek: 'De volgende avonden mocht geen militair meer uit, wij moesten
voor straf allen in de kwartieren blijven.'81
De maatregelen sorteerden in zoverre effect, dat militairen na 2 augustus
niet meer bij de onlusten betrokken waren. O p 3 augustus was er weer
een rel, maar nu deden daar alleen jongeren tussen 14 en 18 jaar aan mee.!:
Wel was er sprake van een groep van ongeveer 50 soldaten die op straat 'de
Internationale' zong.1" Een militair kreeg hiervoor veertien dagen provoost.
De dag erna vond een schietpartij met een dronken veldartillerist plaats.
1 V/c militair had een revolver bij zich waarmee hij twee schoten loste op
een luitenant die hem wilde aanhouden. Deze schoot terug en raakte de
veldartillerist in de onderbuik, 's Avonds was er weer een volksmenigte op
de been, die met stenen naar politie en marechaussee wierp.*4
Na 4 augustus vonden geen ongeregeldheden meer plaats. De maatregelen, die de commandant van de rvde Divisie in zijn proclamatie beval.
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waren van kracht tot 14 augustus.85 Minister van Oorlog, N. Bosboom, bezocht de stad op 6 augustus, nadat de politiek in Den Haag verontrust was
geraakt door de roerige gebeurtenissen. 86 De minister liet een onderzoek
instellen waaruit naar voren zou komen, dat de politie en de marechaussee
onnodig hardhandig hadden opgetreden. 8 " Het onderzoek was in handen
van militairen die de rol van de soldaten bagatelliseerden. Zij spraken van
'relletjes', die voornamelijk door opgeschoten jonge fabrieksarbeiders
waren veroorzaakt. Volgens de commissie deed van de 10.000 in Tilburg
aanwezige militairen slechts een klein aantal mee.88 Uiteraard had dat als
reden, dat zij niet graag de vuile was wenste buiten te hangen. Intern wisten de commandanten, zeker gezien het uitgaansverbod, dat militairen een
belangrijke rol speelden en dat de sfeer in het leger niet goed was. Naar het
schijnt, hebben de autoriteiten concessies gedaan. Landweermannen werden overgeplaatst, maar niet zoals geëist naar een locatie dichter bij huis.
Verder zouden er in het vervolg hogere eisen aan de legering gesteld zijn.89

3.7. Oldebroek, augustus 191$
De manschappen in deze legerplaats op de Veluwe hadden te maken met
zware wachtdiensten, omdat, volgens de betrokkenen het nog al eens
voorkwam, dat verlofgangers langer dan toegestaan wegbleven. O p 7 en 8
augustus kwam het tot verzet tegen deze diensten. O p beide dagen trokken
troepen van soldaten telkens een vijftigtal, na hun geweren weggeworpen
te hebben, met dikke knuppels gewapend, de veld- en dorpwegen in'.9°
Gewapende patrouilles van vier of vijf man achtervolgden de vluchtende
soldaten. Een ooggetuige meldde dat de burgerij niet sympathiek stond
tegenover de opstandige militairen. Hun achtervolgers kregen echter ook
nauwelijks hulp. De patrouilles slaagden er echter toch in de vluchters aan
te houden en terug te voeren naar het kamp. Strafoverplaatsing volgde naar
Gouda en Woerden, cachot of strafexercitie waren daarna hun deel.9'

1-8. Vlissingen, augustus 1915
Op 11 augustus kwam het tot een uitbarsting in deze voor het Nederlandse
'eger strategisch gelegen stad. Er waren veel Friezen en Groningers gelegerd, die al geruime tijd klaagden over te weinig verlof. Zij stuurden hierover, buiten medeweten van de officieren, telegrammen naar de minister.
De officieren waren hierdoor onaangenaam verrast. Hun reactie was daar
°ok naar en het gevolg was onrust:
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In het begin der vorige week [p of 10 augustus] moesten de soldaten op bet kazerneplein verzamelen en werden ben door de officieren allerlei verwenschingen en
verwijten naar bet hoofd geslingerd, en medegedeeld dat zij op last van den minister
nog verder van huis geplaatst zouden worden. De soldaten riepen dat dit leugens
waren en dat dit nooit het antwoord van den minister kon zijn. Men dreigde toen
enkelen met straf maar de troep werd zo rumoerig dat hier niets van kwam. [...]
Woensdagavond [11 augustus] werd op enkele kamers in de kazerne 'Willem ui' de
boel stuk geslagen. [...] Het kabaal was tot op straat te hooren, en talrijke nieuwsgierigen verdrongen zich voor de kazerne.'1

De overplaatsing bleek geen leugen te zijn. O p 13 augustus dienden de
soldaten te vertrekken naar Nieuw-Namen, een grensplaats in Zeeuws
Vlaanderen. De avond ervoor echter, werd het mede vanwege de ophanden
zijnde verhuizing, onrustig in de stad. Het Volk schreef:
Donderdagavond weigerde men om tien uur in de kazernes te gaan. Op dien tijd,
waren [...] nog ruim 100 man buiten, in de 'Willem ui' waren er slechts dertig binnen gekomen. ]...] Helaas waren er enkele dronken soldaten onder, bij de overgroote
meerderheid was dit niet het geval. Hoe passeerende officieren door de rondtrekkende troepen soldaten begroet werden, moet men maar eens aan de bewoners ]...]
vragen/"

Militaire patrouilles werden eropuit gestuurd om straten af te zetten en
de soldaten te dwingen naar de kazernes te gaan. Dit leidde tot enkele opstootjes met de burgerij. De wanorde werd volgens de krant nog vergroot
doordat sommige manschappen van de patrouilles ertussenuit gingen en
het café opzochten. Pas om 2 uur 's nachts waren alle militairen terug
in de kazerne. De overplaatsing ging, onder zware begeleiding, gewoon
door.

j.p.

Maastricht, januari 1916

Bij de oprichting van de xe Gemengde Brigade werd het 21ste Regimeni
Infanterie in de Limburgse hoofdstad gelegerd. Hiertoe behoorden veel
mensen uit West-Friesland. Zij waren teleurgesteld dat zij zo ver van huis
gestationeerd werden. Bovendien heerste er ontevredenheid omdat vanwege hun overplaatsing, het periodiek verlof voor enkele dagen was stopgezet.'4 De Commandant van de xe Gemengde Brigade kon, blijkens zijn
analyse, de houding van de West-Friese soldaten niet erg waarderen:
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De oorzaak [...] is [...] te zoeken in de omstandigheid, dat de manschappen behoorende tot 21R. I. voor een groot deel West-Friezen zijn, die een ontevreden natuur
hebben. Zij waardeeren weinig, wat men voor hen doet en hen overtuigen van het
noodzakelijke van een of andere maatregel, is uiterst moeilijk.^

Een aantal soldaten was bereid tot verzet en ruiden anderen op 'tot het
plegen van onkrijgstuchtelijke handelingen'. Bij het middagappèl voor een
compagnie op 26 januari kwam het op het marktplein tot ongeregeldheden. Het publiek bemoeide zich ermee. De compagniescommandant nam
geen maatregelen en liet de soldaten uiteen gaan.'x' Volgens het onderzoeksrapport keerde de rust daarna snel weer, omdat zeven 'raddraaiers' werden
gearresteerd op een wijze, 'dat dit door de geheele compagnie gezien kon
worden'.97

3.10. Weert, februari

ipió

Meermalen hadden manschappen in Weert reeds geklaagd over de huisvesting. Een dieptepunt vormde volgens de soldaten de meelfabriek, waar één
compagnie in gelegerd kon worden. Toen op 4 februari een nieuwe troep
soldaten arriveerde, weigerde deze de fabriek binnen te gaan. Het kader
moest daarop man voor man gelasten dit toch te doen, waarop een militair
gezegd zou hebben: 'Nu, dan zullen we de geweren maar laden.' Terwijl
de anderen de fabriek ingingen, zette de leiding hem in voorarrest. Zijn
kameraden besloten actie te ondernemen om zo te trachten de gevangene
vrij te krijgen. Een demonstratieve optocht voerde de troep eerst naar het
regiment- en vervolgens naar het bataljonsbureau met de bedoeling de compagniescommandant te spreken te krijgen. Deze weigerde met de betogers
te praten. De troep trok daarop terug naar de meelfabriek, 'waar de tasschen
met de geweren werden omgehangen, teneinde met geweld te trachten den
gevangene vrij te krijgen'. De officieren zagen de ernst van de situatie in en
versterkten de wacht met patrouilles. Het kwam tot een confrontatie:
Toen de verbitterde menigte gewapend naar beneden ging, was de wacht reeds in
bet geweer en gaf de officier van piket orders de magazijnen te vullen en te schieten.
Dit bevel werkte als de lont in het buskruit en onmiddellijk klonk er een schot uit de
menigte. De officier-en gingen aan de haal; de een zocht dekking achter een muur, de
ander in een naastbijzijnd huis, weer een ander ging de stad in.

De regimentscommandant suste daarna de zaak, door beloftes te doen over
verbetering van de kwartieren en het vrijlaten van de gevangene, indien
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bleek dat deze onschuldig was.98 Het is niet zeker of de beschuldigde soldaat er zonder straf afgekomen is. Bekend is dat een militair vanwege de
op 4 februari uitgesproken woorden, 'niet doen hoor jongens! Dan gaan
we liever maar zes weken de kast in, maar in zoo'n hol gaan we niet. Leve
de dienstweigering!', is vervolgd. De Krijgsraad te 's-Hertogenbosch sprak
hem weliswaar vrij, de aanklager ging hiertegen in hoger beroep waarna
het Hoog Militair Gerechtshof hem op 12 januari 1917 tot drie maanden
gevangenisstraf veroordeelde." Mogelijk ging het om dezelfde soldaat.

3.11. Leiden, de Harskamp en Den Helder, april ipió
Het intrekken van de verloven in verband met de gespannen internationale
situatie leidde tot veel onvrede en her en der in het land ook tot relletjes.
In de Harskamp weigerden militairen op 10 april aan te treden voor de
aanvang van de dienst. Een antimilitaristische militair was ooggetuige van
het gebeuren en noteerde:
Men moest aantreden, maar velen doen dat niet. Dat groepje wordt grooter en
grooter. Dat beteekent al dienstweigering. Maar, degenen, die nog niet durven,
zijn minstens zoo talrijk. Hoewel onder gemor en ontevreden gezichten, treedt de
helft ongeveer toch aan. Eindelijk staat er anderhalf bataljon aangetreden, ongeveer
evenveel weigert. Maar, men ziet het al aankomen. Deze weigeraars staan niet sterk
in hun schoenen, de slavendrijvers begeven zich tusschen hen, jagen ze op naar de
barakken en als troepjes schapen laten ze zich, hoewel vloekend en morrend opdrijven, deze nog zoo weinig bewusten, meest afkomstig van het Drentsche platteland.
Ze gaan hun moordgerei maar weer halen, met een zacht lijntje krijgt men ze weer
onder het juk van de discipline. Een zenuwachtig toespraakje van een goudvink, die
toezei, dat 't met 't verlof wel gauw in orde zou komen [...] en de bevlieging van
verzet nuis alweer bezworen.100

De commandanten plaatsten twaalf militairen, die de weigering uiteindelijk volhielden, in voorarrest.
In Leiden gebeurde een dag later iets dergelijks. Drie compagnieën
van het iste Regiment Infanterie weigerden om uit te rukken. Volgens de
Commandant van de Iste Divisie gebeurde dit op afspraak. Een veertigtal
soldaten van de 4de compagnie slaagde erin de legeringgebouwen van de
2de en 3de compagnie binnen te dringen en tot gezamenlijk verzet aan te
sporen. ' Het gevolg was een consternatie op straat. Een aantal soldaten
maakte hiervan gebruik om ongeoorloofd de troep te verlaten. De Commandant van de ivde Infanteriebrigade, waaronder het iste Regiment
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Infanterie ressorteerde, sprak van in totaal 34 man, waarvan de politie er
spoedig twaalf arresteerde en de overigen zich 'in de loop van den morgen
op verschillende uren bij hunne compagnie [hebben] teruggemeld, [...]'.'°2
Bij de legeringgebouwen werd, 'tengevolge van het krachtig optreden der
officieren en het op wacht zijnde personeel' de rust hersteld waarna de
compagnieën alsnog 'in goede orde' uitrukten.' 0 ' Twintig voormannen van
het verzet kregen volgens het Leidsch Dagblad een vrijheidsstraf.'04
Op fort Kijkduin, nabij Den Helder, zongen militairen in dezelfde week
op een avond in de kantine onder pianobegeleiding de 'Socialistenmarsch'.
Een officier kon dit niet waarderen, waarna zich 'een begin van muiterij'
voordeed. Militairen beschreven het voorgevallene als volgt:
Een jong reserve-luitenant treedt binnen, vliegt woedend naar de piano, klapt haar
dicht, zoodat des spelers vingers er meteen tusschen zitten en jaagt alle aanwezigen de
kantine uit. Een der verdrevenen, die dorst te protesteeren, werd in arrest gezet. Dit
deed de bom barsten. Met banken etc. werdde deurderprovoost open geloopen ende
arrestant ontzet. De wacht, door denzelfden luitenant gedirigeerd, om hem weer op
te vangen, zag daartoe geen kans, omdat zijn kameraden hem geregeld verstopten en
de wacht van zaal op zaal krijgertje lieten spelen. De luitenant trachtte het toen op
een akkoordje te gooien. Maar toen stelden de soldaten natuurlijk den eisch, dat de
arrestant ongestraft zou blijven. Toen hij dit niet wilde toegeven bleefook de houding
der soldaten dezelfde. Toen ineens dreigde de officier met zijn wapens en moet om
troepen hebben gevraagd [...]. De landweermannen hiertoe aangewezen, weigerden
echter op te treden.
Inmiddels was de toestand hoe langer hoe meer gespannen geworden en waren 100
mariniers [...] opgetelefoneerd [sic], die ook inderdaad dien nacht voor de poort van
hetfort hebben gelegen. Een kolonel voorkwam erger door de luitenant weg te sturen
0
enzelf onbewapend, met de troep te spreken.' ''

Deelnemers aan de onlusten kregen straf. Onder schot gehouden door
mariniers moesten de rebellen voor straf exerceren. Een soldaat moest zich
verantwoorden voor de krijgsraad en deze veroordeelde hem tot een jaar
militaire gevangenisstraf.'06

]-i2. De Hembrug, april-mei ipi8
De belangrijkste staking die in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog
plaatsvond, was die in 1918 bij het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichting,
gevestigd bij de Hembrug over het Noordzeekanaal nabij Amsterdam.
Het bedrijf produceerde munitie en wapens voor het leger en ressorteerde
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daarom onder het ministerie van Oorlog. Het had vast personeel in dienst,
daarnaast werkten er losse arbeiders en dienstplichtigen. De leiding was in
handen van beroepsmilitairen, waardoor de organisatie een sterk hiërarchisch karakter kende.'0" De arbeidsvoorwaarden waren er slecht. Henriette Roland Holst noemde,
de lange werkdag, de lage loonen, de onbeschofte behandeling door de officieren,
de bedreiging met ontslag bij de minste fout en de geraffineerde straffen, indien de
arbeidsprestatie niet voortdurendhooger werd opgevoerd.'0*

Diverse malen was het eerder tot arbeidsconflicten gekomen. Zo was er in
augustus 1916 een grote staking. Lage lonen en toeslagen, onhygiënische
omstandigheden in was- en kleedruimtes, onoordeelkundige indeling
van werklieden in dag- en nachtploegen en voortdurende ontslagdreiging
vormden in dat jaar de voornaamste grieven tijdens de acties.'09
Op 18 april 1918 riep de Algemeene Bond van Losse Rijkswerklieden
(ABLR), een op dat moment neutrale organisatie, een staking uit onder de
losse arbeiders."0 Het belangrijkste motief voor de staking nu was de lange
arbeidstijd. Deze was tengevolge van de mobilisatie verlengd. Van maandag
tot en met vrijdag werkten de arbeiders twaalf en op zaterdag tien uur per
dag. Pauzes en reistijd meegerekend waren zij gemiddeld 82 uur per week
van huis.'" Daarnaast speelden opmerkelijk genoeg ideologische motieven
een rol. Voor bond en arbeiders was de staking een middel om te strijden
tegen de oorlog en tegen de kapitalistische staat."2
O p de eerste dag legden op de Hembrug ongeveer 3.000 werklieden,
ruwweg de helft van het totale aantal arbeiders, het werk neer."' Hieronder
waren ook dienstplichtigen."4 O p de tweede dag werden 4.500 stakers geteld.'" De commandant sommeerde de stakende militairen zich in uniform
bij hem te vervoegen, maar dit gebeurde niet. De commandant van de
Stelling van Amsterdam, A.R. Ophorst, constateerde:
Toen op 18 apriljl, de werkstaking aan de Hembrug was uitgebroken, zijn nagenoeg
alle militairen, die hiertoe verplicht waren, in gebreke gebleven, zich te melden.
Enkelen zijn gearresteerd, een paar anderen hebben zich een, twee of meer dagen te
laat gemeld, doch de overgroote meerderheid is eenvoudig weggebleven."''

De soldaten (volgens de ABLR tussen de 1.400 en 1.500 in totaal"") verschenen pas op 25 april nadat de vakbond van de losse arbeiders hen hiertoe
aanspoorde. De ABLR had voor zijn oproep een viertal redenen. In de eerste
plaats wilde de bond een verder overleg met de minister van Oorlog mogelijk
maken. Dit was op 24 april afgebroken omdat de Nederlandse regering geen
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stakende militairen wenste te zien. Zij was hierover zeer bezorgd en was van
plan om de staat van beleg in Amsterdam af te kondigen, indien de stakende
dienstplichtigen zich bij een onvermijdelijk volgende arrestatie zouden verzetten. Verder wilde de bond niet langer de verantwoordelijkheid voor de
dienstplichtigen dragen. Bovendien waren de dienstplichtigen onder de stakers benadeeld, doordat broodkaarten en bonboekjes waren ingetrokken.
Ten slotte dreigde voor hen strafrechtelijke vervolging. De Krijgsraad zou de
militairen voor desertie kunnen veroordelen."8 De stellingcommandant van
Amsterdam bepaalde dat alle stakers naar diverse onderdelen in het leger
zouden worden overgeplaatst. Hetgeen overigens onuitgevoerd bleef. Van
de commandant op de Hembrug moesten zij zich de volgende dag gewoon
op het werk melden, hetgeen gebeurde, zij het dan niet in uniform." 9
Zodoende bleven de militaire stakers zeer tegen de zin van de stellingcommandant onbestraft. Later stuurden de autoriteiten hen naar verschillende legeronderdelen ver weg van Amsterdam. Door toedoen van sommigen was het in Leeuwarden nogal onrustig. Dienstplichtige stakers, die
aldaar gelegerd werden, wierpen stenen naar het hoofd van een officier.120
De staking van de arbeiders op de Hembrug verliep in de derde week
van mei. Vooral veel vaste werknemers die hadden meegestaakt, toonden
zich werkwillig. O p 23 mei beëindigden de stakers hun actie. Een direct
resultaat leverde de staking niet op. Wel verkortte de leiding van de Hembrug in juli 1918 de arbeidstijd van maandag tot en met vrijdag met een uur
en op zaterdag met twee uur. Moderne en onafhankelijke vakbewegingen
twistten of de staking tot deze verbetering had bijgedragen.'2'

j./j. Utrecht, mei ipi8
Slecht en te weinig eten was de aanleiding voor een rel op 2 mei in de Kromhoutkazerne. Een van de manschappen deed op 'onbehoorlijke' en 'in niet
al te zachte termen' navraag over het voedsel.'22 De soldaat werd in arrest
gesteld. Zijn kameraden trachtten hem te ontzetten. Wat betreft hun aantal
"epen de meningen uiteen. Een soldaat noemde een getal van '800 à 900
man', een ander had het over '1000 menschen'.' 2i Een derde bron sprak wel
van 2.000 man.'2-1 In ieder geval namen de militairen een dreigende houding
aan. Een soldaat meldde in De Arbeider. 'Er werd met steenen naar de officieren geworpen, terwijl ook eenige ruiten het ontgelden moesten. De rust
herstelde eerst toen het geheele kader zich tegen de militairen keerde.'I2S
Een elftal militairen moest zich naar aanleiding van het gebeuren op
2
* juli verantwoorden voor de Krijgsraad. Deze velde vonnissen van acht
maanden tot twee jaar militaire detentie.126
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Vier dagen later vond onder leiding van de Utrechtse soldatenraad in het
centrum van de stad een demonstratie plaats. Militairen en opgeschoten
jongeren sloten zich hierbij aan. De politie arresteerde enkele leiders.

3.14. De militaire onlusten in oktober 1918
Op 22 oktober trok de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht in verband met de ineenstorting van het Duitse leger de verloven in. Dit leidde
tot ongeregeldheden, die als climax kunnen gelden van vier jaar soldatenonvrede en onrust. De omvang was dermate groot, dat de onlusten dagenlang het hele land bezighielden en de overheid een onderzoek instelde.
De minister van Oorlog, G.A.A. Alting von Geusau, zei op 4 november
1918 bij de instelling van de Commissie tot Onderzoek naar de ontevredenheid in het leger:
De ernstige gebeurtenissen, die in de laatste weken op bet gebied van orde en tucht
bij de gemobiliseerde troepen hebben plaats gegrepen, hebben niet slechts in het leger,
maar in het geheele land beroering gewekt.
Inderdaad niet ten onrechte want de vraag is zelfs gesteld of onze troepen nog wel
voldoende betrouwbaar en in de hand hunner aanvoerders zijn, om naar behooren
mede teu -erken tot verdediging van ons grondgebied en tot handhaving der neutraliteit.

De Harskamp, 2$ en 26 oktober
Op maandag 28 oktober werden de krantenlezers in Nederland opgeschrikt
vanwege het soldatenoproer in deze legerplaats nabij Ede. 'Soldaten-opstand in de Harskamp. De militairen steken hun barakken in brand. Geen
verlof en te weinig eten', kopte Het Volk.'1* De Telegraaf'opende de berichtgeving met: 'De muiterij in den Harskamp, een aaneenschakelend verhaal,
vijf barakken platgebrand, geen doden te betreuren.'129 De Tribune schotelde
zijn lezers het opschrift 'schitterend wapenfeit van Nederlandsche soldaten voor.'3 Andere kranten waren veel terughoudender. Bijvoorbeeld het
rooms-katholieke blad De Tijd bracht het nieuws op de laatste pagina met
een kleine kop: 'Onlusten in de Harskamp'.'•" Zoals eerder gezegd, wensten
veel kranten de krijgsmacht niet in een slecht daglicht te plaatsen, maar de
rellen waren nu zo hevig, dat zij niet om enige berichtgeving heen konden.
Het was niet eenvoudig voor de kranten om de ware toedracht en de
tenen juist te vermelden, want de verwarring was groot. Zo deden geruchten de ronde dat er doden zouden zijn gevallen."- Het bleek niet het geval
te zijn.
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De onrust in deze legerplaats, waar veel Groningers en Drenten dienst
deden, begon vrijdagmiddag om ongeveer 17 uur 30. De troep had een vermoeiende dag achter de rug. Toen de manschappen terugkwamen van een
lange mars, bleek er onvoldoende eten in de kazerne te zijn."- Volgens de
'Commissie tot Onderzoek naar de ontevredenheid in het leger' ging het
daarna van kwaad tot erger:
Vrijdag circa half zes bleek in de legerplaats een luidruchtigen stemming te heersenen, zich uitende in luidkeels zingen door min of meer groote troepen. Dit is
later overgegaan in het met steenen werpen naar de bureaulokalen der barakken en
naar electrische lampen. De regimentscommandant, de hoofd- en andere officieren,
die juist aan tafel zouden gaan, hebben zich toen naar de barakken begeven, zich
tusschen de troepen bewogen en met de manschappen gesproken. Waar zij zich vertoonden, maakten de soldaten vrij baan en brachten het saluut, doch schoolden weer
klompsgewijze samen, wanneer de officieren voorbij waren. Op sommige plaatsen
werden zij, wanneer zij gepasseerd waren, met steenen geworpen [sic], waarbij o.a.
een kapitein en een luitenant aan het hoofd zijn verwonde

Officieren trachtten tevergeefs de rust te herstellen en lieten bij één bataljon appèl blazen. Een compagnie diende aan te treden en uit te rukken
voor een korte mars. Dit laatste had echter een averechts effect. De commissie vermeldde:
Zij werd gevolgd door een joelende menigte en op dezelfde wijze ontvangen toen zij
na een korten marsch weder terugkwam, waarbij tot die compagnie allerlei dreigementen werden gericht, omdat zij aangetreden was.'"

Bij een andere compagnie ging het gooien van stenen in de richting van
officieren verder. Een troepje soldaten sloeg op de vlucht toen een kapitein
en zijn onderofficieren hiertegen wilden optreden. Een luitenant zag zich
gedwongen een schot te lossen zonder overigens iemand te raken. Een
troep soldaten drong de officierskantine binnen. Gewapend met stokken
sloegen zij de ruiten stuk, vernielden het interieur en plunderden het buf1 Deze aanval werd volgens Het Volk uitgevoerd door 'slechts enkele
tientallen militairen. De anderen waren er wel getuigen van, maar hielden
zich afzijdig.'"7
Na het avondappèl werd het rustig in de kazerne, 's nachts deden zich geen
ongeregeldheden meer voor. Ook zaterdagmorgen leek er niets aan de hand.
Officieren spraken de militairen toe en wezen hun op het verkeerde en onverstandige van hun gedrag.nS O p het tijdstip dat normaal gesproken de verloven
"tgingen, om 14 uur 30, begon het rumoer opnieuw. Het Volk meldde:
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De maatregel van het intrekken van alle verloven zou nu voor het eerst weer in al
zijn hardheid worden gevoeld. Al spoedig uitte de ontstemming daarover zich in het
werpen met steenen. Er werd gegooid met groote kiezelsteenen, maar ook met klinkers, die uit de randbestrating, die in de loodsen aangebracht is, waren gehaald. Van
alle barakken werden de ruiten ingeworpen en toen ook nu weer de officieren buiten
kwamen, werden zij met een regen van steenen en luid gejoel begroet. ' "'

Omstreeks 16 uur bestormden, vernielden en plunderden de soldaten de
kantine. Sterke drank, die hier overigens niet geschonken mocht worden,
werd gestolen en opgedronken. Vervolgens staken zij de kantine in brand.'40
De leiding slaagde er niet in om de brand te blussen. Evenmin slaagden de
officieren erin de orde te herstellen. De commissie beschreef:
Hetgeheele kamp was nu in rep en roer. Weldra sloeg de vlam uit verschillende barakken, drie van het is te en één van het ude bataljon, die tot den grond afbrandden,
waarbij de zich daarin bevindende patronen ontplofien.'v

De ontploffingen gaven de militairen aanleiding om te denken dat er een
vuurgevecht aan de gang was. Het Volk meldde, dat officieren en vluchtende soldaten op elkaar schoten. 41 De commissie twijfelde hieraan. Wel
waren de ontploffingen volgens haar aanleiding voor het ontstaan van,
een onbeschrijfelijke paniek. De manschappen vlogen de barakken in, om hun hebben en houden te redden en daarmede te vluchten. De verwarring vermeerderde
nog. doordat intusschen in de electrische draden kortsluiting was ontstaan en het
personeel daarop den motor moest stop zetten, waardoor geheele duisternis ontstond.
Of werkelijk - althans in beteekenende mate - door de muiters is geschoten, wordt
betwijfeld; althans het is niet mogen gelukken iemand te vinden, die kon verklaren
zelf iemand te hebben zien schieten, al wordt ook door de meesten over een geweldig
tuur gesproken.'*1

Niet alleen muiters trachtten te vluchten, maar ook veel officieren kozen het
hazenpad. Een ooggetuige heeft gemeld, dat bijna iedereen van de leiding
het kamp verliet.''» Slechts twintig officieren en onderofficieren resteerden
en zij besloten het kamp 'schoon te vegen'. De muiters moesten verdreven
worden, zo nodig met geweld. De wacht van het kamp, geholpen door
een aantal vrijwilligers, slaagde hierin. Omstreeks 18 uur 30 waren zij de
situatie in zijn geheel meester.*' Uit Ede en Miliigen voor hulp ingeroepen
troepen kwamen te laat om bijstand te kunnen verlenen. Wel bewaakten
zij het kamp die avond en de volgende dag.'46 Volgens dezelfde ooggetuige
zouden de troepen uit Miliigen niet erg betrouwbaar zijn geweest. Zij wa-
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ren eveneens afkomstig uit Groningen en Drenthe en sympathiseerden met
de muiters uit de Harskamp. Zelfs zouden zij aan ongeregeldheden hebben
deelgenomen.'4: Het onderzoeksrapport maakt hiervan geen melding.
De militairen vluchtten 'bij honderden tegelijk' in de richting van Apeldoorn en Amersfoort. Waarschijnlijk wilden zij allen naar huis, maar daarin
slaagden slechts weinigen. Alle stations waren op de hoogte gesteld van de
massavlucht. Veel vluchters werden aangehouden en naar een kamp of kazerne gebracht.'48 De meesten kwamen zodoende niet verder dan Apeldoorn
of Amersfoort. De vluchtende militairen gaven de indruk een onordelijke
bende te zijn. Een commandant van de marechaussee was er getuige van dat
een troep in Assen aankwam en vervolgens aangehouden werd:
de trein binnenkwam bleek deze stamp vol militairen te zitten, waarvan er
velen uitstapten. Uit de zeer slordige tenue de wijze waarop deze gedragen werd,
uit geschreeuw enz. bleek mij dat er een bende militairen in zaten [sic] en gedeeltelijk uitstapten [sic], zonder eenige tucht meer [...]. De bende zag er oproerig uit
en niet vatbaar om gegeven bevelen op te volgen tenzij hieraan kracht kon bijgezet
worden. '49

In de volgende dagen bracht de legerleiding de troepen bijeen. Strafoverplaatsing naar Brabant was het lot van de muiters.' s °
Zwolle, 28 oktober
Op 24 oktober was er reeds enige onrust geweest. Omdat er onvoldoende
eten was, volgde 'het stuksmijten van gaslampen en ruiten' door ontevreden landweermannen. De volgende dag kregen de manschappen van de
bataljonscommandant de gelegenheid hun grieven te uiten. Hij wees er
daarbij op, dat de militairen toch altijd nog over meer voedsel konden
beschikken dan de burgers.'^
Op 25, 16 en 27 oktober vonden geen verdere ongeregeldheden plaats.
Wel werd op 27 oktober een dertigtal deserteurs uit de Harskamp in de
kazerne ondergebracht. De verhalen over het oproer aldaar drongen bij de
landweermannen door. O p maandag 28 oktober betrok een compagnie een
nieuw kwartier, namelijk 'de, een minder aangenaam verblijf verschaffende,
Broerenkazerne'.'r~ Het Volk meldde dat daardoor de spanning opliep:
Gisteren, bij 't verhuizen, was er een flinke borrel gedronken; om half twee werd
door de politie opgebeld, dat er in de kazerne door de soldaten ruiten ingedrukt
werden. De politie sommeerde acht militairen, allen min of meer onder den invloed
van den drank, in de kazerne te gaan. Toen zij weigerden, trok de politie sabel en
gummistok en sloeg er op in; een militair kreeg een wond aan den arm, een korpo-
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raal, die kwam toeloopen, een hevigen slag op 't hoofd. De landweermannen :
er eveneens duchtig op los. Ten slotte werd een militair naar het politiebureau gevoerd. Tweehonderd landweermannen liepen te hoop op de plaats voor de kazerne
en eischten onmiddellijke invrijheidstelling van den arrestant, onder bedreiging van
hem anders gewapend te zullen gaan halen. Een ontzaglijke menschenmenigte had
zich voor de kazerne verzameld. De officieren hadden de leiding verloren; toen een
adjudant zich met moeite een weg door de menigte had gebaand en op het plein
kwam, beloofde hij hun den man te zullen gaan halen.*-

Volgens de politie was de situatie dreigend. Landweermannen zouden
daadwerkelijk met het geweer klaar hebben gestaan, hetgeen de aanleiding
was om de arrestant vrij te laten.'54 De soldaten waren tevredengesteld,
hoewel er sprake bleef van een opgewonden stemming. De politie wist met
patrouilles de stad rustig te houden. Volgens de Commissie tot Onderzoek
was er geen sprake van georganiseerd verzet.'55
I 'lissingen, 22 en 28 oktober
Reeds op 22 oktober hielden ruwweg 70 militairen 's avonds een demonstratie 'eens socialistische liederen zingend, dan weer roepend 'honger'.'""
Een week later volgde een zelfde soort manifestatie, maar nu met een ernstiger karakter. De optocht startte met ongeveer 100 militairen. Spoedig
sloten zich jongeren aan en het aantal militairen groeide tot 400. Zoals
een week geleden zongen zij socialistische liederen, afgewisseld met het
roepen van 'honger!'. In een sociëteit voor officieren gooiden zij de ruiten
in. Ook de ramen van de woning van de commandant van Walcheren,
alsmede die van een aantal burgerwoningen, moesten het ontgelden.
Politie, marechaussee en bereden artilleristen moesten eraan te pas komen
om de 'allengs aangegroeide' menigte te verspreiden.'58 Zowel op 22 als op
18 oktober vonden arrestaties plaats.
Amersfoort, 29 en ,'o oktober
Op zondagmorgen 27 oktober kwamen in Amersfoort militairen aan uit de
Harskamp. De verhalen van deze 300 soldaten zorgden voor enige onrust.
De garnizoenscommandant beval in verband hiermee de patronen in te
nemen. Omdat er van toenemende ontevredenheid geen sprake was, kon
de order een dag later weer ingetrokken worden. Het enige incident van die
dag was dat 'eenige manschappen [...] een keuken [zijn] binnengedrongen.
waai zij een sergeant-majoor hebben mishandeld en boter gestolen'.'5''
Op 29 oktober vond brandstichting plaats in een barak van het kamp
De Vlasakkers'. De militairen blusten zelf, waardoor politie en brandweer niet in actie behoefden te komen.1"' Kon de brandstichting nog de
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daad van een enkeling g e n o e m d w o r d e n , de o n r u s t o p 30 oktober 's avonds
in de stad was het werk van velen. D e politie m e l d d e :
Hedenavond was het zeer rumoerig in de stad veroorzaakt door ondermeer militairen (intrekken van de verloven) waarbij zich burgers aansloten. De geheele avond
wordt gepatrouilleerd door militairen (cavalerie, infanterie en militaire politie)
geassisteerd door de gemeentepolitie. Verdere bijzonderheden hebben zich niet voorgedaan, verschillende samenscholingen uiteen gedreven.'61
De Amersfoortsche

Courant beschreef het gebeuren uitvoerig:

Op de avond van 30 oktober trok een groepje militairen afwisselend zingend en
schreeuwende de stad in, onder uitroepen van 'we hebben honger', en 'we willen
verlof'. Op de Langestraat gekomen, was dit troepje echter aangegroeid tot eenige
bonderden personen, en vond een kapitein der Infanterie het oogenblik gekomen,
handelend op te treden. Onder bedreiging met een geladen revolver sommeerde hij
de menigte uiteen te gaan. Inmiddels was de hulp van de huzaren ingeroepen en
trappelden [sic] weldra een aantal cavaleriepaarden met hunne begeleiders door
onze hoofdstraten, die zich op de voornaamste punten in de omgeving van de Langestraat en Varkensmarkt posteerden om op deze wijze de orde te handhaven, en een
ieder tot doorloopen te gelasten. Bovendien doorkruisten verschillende patrouilles
den ganschen nacht de drukste straten onzer stad, en werden eenige zijstraten en de
Langestraat afgezet, vermoedelijk om samenscholingen te voorkomen.""1
Eén lied dat de soldaten zongen, was de Internationale. D i t geeft aan dat
zich onder hen aanhangers van het socialisme bevonden."' 4
Omstreeks 23 u u r keerde de rust weer in de stad. O m dit resultaat te
bereiken, h a d de militaire politie 'enkelen' m o e t e n arresteren.' 6 5
Geertruidenberg, 30 oktober
De ligging in de kazernes was hier de directe aanleiding tot onrust. Het
Volk meldde:
Reeds eenige dagen broeide er iets totdat het Woensdag op eenformeelen opstand uitliep
welke begon bij de $e komp. die op een der zolderkamers van de kazerne ondergebracht
is. Nadat het avondappèl gehouden was en de lichten gedoofd waren, vlogen aldaar de
aanwezige ruiten weldra uit hunne omlijsting op de binnenplaats. Een dertigtal werd
vernield. Alles wat maar eenigszins hanteerbaar was werd naar buiten gesmeten. De
wacht was niet in staat de kazerneposten gesloten te houden, zoodat weldra allen uitgebroken waren. Eenige onderofficieren, die de rust nachtten te herstellen, liepen een pak
slaag op. Dat gebeurde omstreeks half elfen eerst half twee was de rust hersteld [...]. ""'
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De Commissie tot Onderzoek concludeerde dat het 'relletje' zich had beperkt tot twee kamers en dat acht soldaten als raddraaiers gezien konden
worden. Allen werden in arrest gesteld. Volgens de commissie was de orde
ook 'binnen korten tijd' hersteld.'6" De intrekking van de verloven was
volgens Het Volk de diepere oorzaak van de uitbarsting.' 68
Hellevoetsluis, 30 en 5/ oktober
De onrust had hier een politiek karakter. Marinemensen weigerden vaderlandse liederen te zingen en bij een oefening in de duinen van 1.000 man
gaf niemand gevolg aan de oproep van een luitenant 'om een hoera op de
koningin uit te brengen'.'69 Waarschijnlijk wilden de militaire autoriteiten
met hun bevelen de soldaten op de proef stellen. Sedert enige tijd waren
verbodsbepalingen op revolutionair-socialistisch propagandamateriaal van
kracht en de autoriteiten wilden kennelijk weten in hoeverre deze effect
hadden.
Op 31 oktober kwam SDP-voorman Louis de Visser op uitnodiging van
partijgenoten naar Hellevoetsluis. Zijn verblijf daar was niet gewenst en hij
werd uitgewezen. De politie geleidde hem naar een tramhalte. Daar wilde
hij voor zijn vertrek militairen toespreken. Volgens Het Volk lukte dat.r°
Volgens de Commissie tot Onderzoek slaagde hij er niet in.'"'
Hoe dit ook zij, na het vertrek van De Visser werden de 'eenige honderden samengestroomde militairen' onrustig. De Commissie tot Onderzoek
beschreef:
Na zijn vertrek bewogen de militairen zich zingend en schreeuwend naar Hellevoetsluis; bij den ingang van de stad werd de troep verspreid. Enkele soldaten,
die dis raddraaiers werden aangewezen, zijn overgeplaatst naar meer verwijderde
garnizoenen [...]. Daarna zijn [sic] een aantal onderdeden van de wederverleening
van verlof uitgesloten. De patronen van deze onderdeden zijn ingenomen.'7*

Onvrede in veel andere plaatsen
Voedseltekorten en/of de verloven speelden praktisch in het hele land.
Vermoedelijk was er overal sprake van grote ontevredenheid. De Commissie tot Onderzoek naar de ontevredenheid in het leger somde in haar
verslag nog een aantal plaatsen op: 's-Hertogenbosch, Middelburg, Millingen, Utrecht, Zaltbommel, Oldebroek, Harderwijk, 's-Gravenhage,
Waalwijk, Deventer en Willemstad.'"' Zeker noemde de commissie niet
alle plaatsen. Er is veel meer onrust geweest, al kwam het dan niet tot
ernstige confrontaties. Zij wilde zeker niet alle uitingen van onvrede bekendmaken, omdat daardoor het leger in een nog kwader daglicht zou
worden geplaatst. Bekend is dat militairen op de Alexanderkazerne in
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's-Gravenhage op 31 oktober massaal het signaal van reveille negeerden; ze
bleven als protest tegen te weinig eten op bed liggen en barricadeerden de
deur:
Ze spijkerden de deur van de kamer dicht, zoodat er niemand in kon en stapelden
er stoelen en tafels tegen aan. Niettemin [sic] gelukte het na eenigen tijd de deur
met geweld te openen. Toen eischten de manschappen, die allen nog te bed lagen,
dat hun een extra noodrantsoen zou worden verstrekt. Dit geschiedde en daarna
stonden zij op. '74

Eveneens in 's-Gravenhage gaven verscheidene soldaten op kamp Waalsdorp geen gehoor aan het bevel tot opstaan, nadat hiertoe plotseling
anderhalf uur vroeger was gecommandeerd. In Tilburg demonstreerde
op 29 oktober een aantal militairen in de stad tegen het slechte eten en
de behandeling door het kader. Vanwege de slechte voedselsituatie waren
er samenscholingen in Laren.' 7 ' Ook op 29 oktober vond er in Tiel een
demonstratie plaats van aldaar gelegerde manschappen. Te weinig voedsel was hun belangrijkste grief. Nadat zij een bijeenkomst van het Leger
des Heils hadden verstoord, poogden zij door de stad te trekken, maar de
politie joeg hen uiteen.' 76 Illustratief voor de situatie in die dagen mag zijn
het ooggetuigenverslag van een sergeant-infanterist, vijftig jaar later opgetekend door een journalist van de Nieuwe Haagse Courant.
In die dagen, het was meen ik de 25ste oktober, werd ik met een bataljon voor de
noodzakelijke grensbeveiliging per trein van Ede naar Vlissingen overgebracht. De
mannen, balorig als ze waren, schoten op een gegeven ogenblik met scherp door de
ruiten van de coupé's. De trein stopte. Officieren konden niets uitrichten. Weer verder, weer schieten, weer stoppen. Niets hielp. Het bleefaan de gang. Totdat halverwege in de Brabantse hei de trein voor de zoveelste maal tot stilstand moest worden
gebracht en de machinist langs de wagons kwam, roepend:'Alsjullie weer beginnen,
zet ik de trein voorgoed stil en moeten jullie maar naar Vlissingen lopen. ' Pas toen
was het met de schietpartijen afgelopen. '"

Soldaten wilden naar huis en hadden schoon genoeg van de mobilisatie.
Van de opofferingsgezindheid waar de legerleiding jarenlang een beroep op
nad gedaan, was geen sprake meer. Het intrekken van de verloven was voor
de meesten de druppel die de emmer deed overlopen.'78
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I )e I larskamp na de rellen. Museum de Harskamp, o i o 0005
Werknemers Hembrug onder militair toezicht. Panorama, 21-11-1917
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''De Harskamp na de rellen. Museum de Harskamp, oio 1609

T
Militairen op de Heuvel, de uitgaansstraat van Tilburg omstreeks het tweede
oorlogsjaar. In augustus van 1915 vonden hier de grootscheepse onlusten plaats.
CAT Beeldcollectie
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3.15. Conclusies
Wanneer we de door de tijdgenoten als rellen of muiterij aangeduide gebeurtenissen in de diverse plaatsen toetsen aan het theoretische model van
IJ i lui Rose, dan levert dat het volgende schematische overzicht op:

WIL Muiterijen
Plaats en

Begin

Daad

Nasleep

tijdstip

1. Onvrede

3. D u u r

7. Resultaat/

2. Katalysator

4. Organisatie
5. Hoeveelheid muiters

concessies
8. Bestraffing

6. Ondersteuning
3. Enige uren

7. Vrijlating arrestant

; maart

levensomstandigheden

4. Geen

8. Niet

[915

en behandeling door

5. Enige honderden

meerderen

6. Geen

Utrecht.

1. Arbeidsvoorwaarden,

:.. Vermeende mishandeling van een arrestant
3. Enige uren

7. Vrijlating arrestant

13 m a a n

levensomstandigheden

4. Geen

8. Bestraffing

1915

en behandeling d o o t

5. Onbekend

meerderen

6. Geen

l brecht,

1. Arbeidsvoorwaarden,

2. Vermeende mishandeling van een arrestant
Utrecht,

1. Arbeidsvoorwaarden,

3. Enige dagen

21 maart

levensomstandigheden

4. Informeel

[915

en behandeling door

5. Ongeveer 500

meerderen

6. Burgers, in het begin

1. Controleren van

jongeren

7. Vrijlating arrestant en
toestaanbewegingsvnjheid o p zondag
8. Ingelaste avondoefening en wellicht de

militairen die zonder

grootscheepse oefe-

verlofpas op zondag

ning buiten de stad

zich hadden verwijderd
Boskoop,
juni ;

1. Huisvesting, hchandeling door officieren
2. Inhouden avondpermissie en vrijstelling
van appèl o p zondag

3. Enige uren of korter

7. O n b e k e n d , maar

4. Geen

mogelijk is de

5. Enige h o n d e r d e n

bewegingsvrijheid op

6. Geen

z o n d a g toegestaan,
gezien het feit dat W
hier verder niets mea
van vernemen
8. Onbekend
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Apeldoorn,
juni 1915

Apeldoorn/
Arnhem,
juli 1915

Rilland,
uli 1915

Tilburg,
augustus
1915

01debroek,
augusrus
1915

Vlissingen,
augusrus
1915

Maasanuari
3916

•
'ehruari
1916
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1. Arbeidsvoorwaarden,
verhuizing naar tenrenkamp
2. Gedwongen winkelnering in dure kanrine

3.
4.
5.
6.

1. Legering
2. Legering in oude
fabriek, waarbij de
'resulraten' van de
muiterij een maand
eerder niet veronachtzaamd kunnen worden: actievoeren loont

3. Zes dagen
4. In Apeldoorn antimilitaristische groeperingen, onafhankelijke
mobilisatieclub (zie
hoofdstuk 7)
5. Enige honderden
6. Door antimilitaristische groeperingen

7. Door autoriteiten
werd gesproken van
gerechtvaardigde
grieven. We mogen
aannemen dat aan
verbetering van een
aantal is gewerkt
8. 120 militairen, voornamelijk met provoost

1. Legering
2. Aanwezigheid van
ratten en vlooien

3.
4.
5.
6.

7. Trotsering van het
bevel om in de schuur
te slapen
8. Onbekend

1. Arbeidsvoorwaarden,
levensomstandigheden, ver van huis
gelegerd zijn
2. Organisatie van
demonstratie

3. Drie dagen
4. Comité met als doel
het verplaatsen van de
IVde Divisie
5. Honderden
6. Wel

Een nacht
Geen
Enige honderden
Geen

Enige uren
Geen
Ongeveer 100
Geen

I. Wachtdiensten
3. Twee dagen
2. Zwaarte van de wacht- 4. Geen
diensten
5. Enige honderden
6. Geen
I. Verlof
3. Enige dagen
2. Overplaatsing naar de 4. Informeel
grens
5. Enige honderden
6. Geen
1. Overplaatsing naar
3. Enige uren
Limburg
4. Informeel
2. Stopzetten periodiek
5. Enige Tientallen
verlof
6. Wel
1. Huisvesting
3. Enige uten
2. In arrest stellen van
4. Informeel
een opstandige mili5. Honderd
tair
6. Geen

7. Zeer waarschijnlijk
zijn bepaalde omstandigheden verbeterd,
gezien de 'tegemoetkomende houding'
8. Geen

7. Hogere eisen werden
gesteld aan de legering, verplaatsing van
de landweer-bataljons,
echter niet dichter bij
huis
8. Uitgaansverbod
7. Geen
8. Overplaatsing, strafexercitie en cachot
7. Geen
8. Onbekend

7. Geen
8. Zeven leidende
figuren werden gearresteerd
7. Toezegging dat de
legering verbeterd zou
worden en arrestant
zou worden vriieelaten
8. Een soldaat tot drie
maanden gevangenisstraf veroordeeld
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De Hars-

1. Intrekken verlof

3. H o o g u i t een u u r

kamp,

2. Bevel tot aantreden op

4. Geen

april 1916

appèl

5. Enige h o n d e r d e n

7 Geen
8. Twaalf militairen in
voorarrest

6. G e e n
Leiden,

1. Intrekken verloven

3. Enige uren

april iyi6

2. O p r u i i n g door solda-

4. Informeel

ten

5. Enige h o n d e r d e n

7 Geen
8. Twintig militairen in
voorarrest

6. O n b e k e n d
1 o n Kijk-

1. Intrekken verlof

3. Enige uren

duin/

2. In arrest stellen van

4. Geen

7 Geen
8. Een soldaat voor de

Den I [el

een protesterende

5. Enige tientallen

krijgsraad, strafexetci-

der, april

militair

6. Geen

tie

1916
1 lembrug,

1. Arbeidsduur, onvrede

april-mei

met oorlogsinspannin-

1918

gen en kapitalisme
:

3. Een week
4. Vakbondsleiding
ABLR

1 'itroepen Making

5. 1400 à 1500

doorABLR

6. D o o r losse arbeiders

Utrecht,

1 Voedsel

3. Enige uren

2 mei 1918

2. In arrest stellen van

4. Informeel

een protesterende
militair
Utrecht,
6 lik

1 Voedsel en onlusten
van 2 mei
2. Demonstratie soldatenraad

7 Geen
8. Overplaatsing

5. Ongeveer 1000

7 Onbekend
8. Elf militairen kregen
militaire detentie

6. Geen
3. Een u u r
4. Soldarenraad

7- G e e n
8. Arrestatie twee

5. O n b e k e n d

burgerieden van de

6. D o o r op rellen beluste

soldatenraad, die

jongeren

echter weer snel
vrijgelaten
worden

DeHarskamp,
:s en :6

1 Onvoldoendeeten,
intrekken verloven
2. Intrekken verloven

oktober
[918
Zwolle,
ukuiber
[918

3. Enige dagen
4. Geen

7- Gedeeltelijke demobilisatie

5. H o n d e r d e n

8. O v e t p l a a t s i n g

6. Geen
1. 1 )nvoldoende eten,
intrekken
verloven
2. O n d e r b r e n g e n
deserteurs uit de Harskamp, verslechterde
huisvesting

3. Enige uren
4. Geen
5. Ongeveer 200
6, Wel

7- Invrijheidstelling van
arrestant, demobilisatie
8. O n b e k e n d
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Vlis-

1

singen,
oktober

2

MIN

Amers-

1.

foort,
oktober

2

1918

Geertrui-

1.

denberg,

2

Voedsel, intrekken
verloven
Initiatief van demonstraties

3. Twee avonden
4. Informeel, met linkse
inslag
5. 70 en 400
6. Wel

7 Verstrekking brood
8 Bestraffing van enkele
aanvoerders

Voedsel, intrekken
verloven
Verhalen van militairen uit de Harskamp

3. Een avond
4. Informeel, met linkse
inslag
5. Onbekend
6. Wel

7 Demobilisatie
8. Enkelen wetden gearresteerd

Intrekken verloven
Slechte legering

34.
5.
6.

7-

Intrekken verloven,
verbod op revolurionair-socialistisch
propagandamateriaal
Uitwijzing L. de Visser

3. Enige uren
4. Informeel, met sterk
linkse inslag, soldatenraad
5. Enige honderden
6. Onbekend

oktober
1918

Hellevoet-

1.

sluis,
oktober
1918

2.
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3.5 uur
Informeel
Enige tientallen
Geen

Demobilisatie
8. Acht soldaten gearresteerd
Geen
8. Overplaatsing van
leidinggevenden,
uitsluiting van verlof
7.

De ernstigste onlusten vonden plaats in Utrecht, Apeldoorn, Tilburg (alle
m 1915) en de Harskamp (1918). Hier was sprake van grootscheepse muiterij. In Utrecht, Apeldoorn en Tilburg was er enige vorm van organisatie
terwijl een deel van de bevolking de muiters ondersteunde. De muiterij in
de Harskamp geschiedde spontaan en was een louter militair gebeuren. In
alle gevallen kostte het de militaire leiding de nodige moeite om de orde te
herstellen en het gezag in stand te houden. Zij moest voortdurend in overweging nemen dat de oproerige militairen over wapens konden beschikken
en dat escalatie steeds tot de mogelijkheden behoorde. In andere plaatsen
was het oproer kleinschaliger of konden de autoriteiten de onrust in de
Kiem smoren. Veel incidenten van eind oktober 1918 waren niet ernstiger
Jan voorvallen die we in het klachtenhoofdstuk bespraken, zoals de kleine
Jemonstraties voor beter eten en hogere vergoedingen. Door de gebeur-nissen in de Harskamp kregen deze van de onderzoekscommissie toen
1 aandacht, bewust als zij was van de dreigende situatie en het gevaar
•an uitbreiding.
Iedereen in het land wist van de Harskamp, terwijl dat van de onrust in
Utrecht, Apeldoorn en Tilburg niet gezegd kon worden. Veel kranten bedreven de gebeurtenissen immers niet of nauwelijks, zodat van algehele
bekendheid onder de soldaten geen sprake kon zijn. Ze konden daarom
°okniet katalyserend werken. Hierin ligt zeker een diepere verklaring voor
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dc reactie van de legerleiding op de berichren in de pers over de onlusten in
Utrecht. Behalve dat zij het ongepast vond om onwelgevallig nieuws over
de krijgsmacht naar buiten te brengen, wilde de legerleiding natuurlijk ook
niet dat andere soldaten dit voorbeeld zouden volgen.
Opvallend is dat in nogal wat gevallen soldaten uit noordelijke provincies de actievoerders waren. Het lijkt erop dat hoe verder soldaten van huis
gelegerd waren, hoe eerder zij verzet pleegden. Bijkomende factoren zijn
de kracht en de tradities van de (socialistische) arbeidersbeweging in die
streken.
Strikt genomen zijn de kleine demonstraties voor bijvoorbeeld beter
en meer voedsel alle voorbeelden van muiterij, daar groepen militairen
de discipline aantastten en er voortdurend gevaar bestond dat de soldaten
naai de wapens zouden grijpen. In extremo kunnen we stellen dat ook
alle klachtbrieven over arbeidsvoorwaarden, door twee of meer personen
onderschreven of ondersteund, vormen zijn van insubordinatie. Soldaten
bewandelden hier wegen buiten het officiële circuit om. Het waren immers
de lokale commandanten, die verantwoordelijk waren voor de levensomstandigheden en bij wie de soldaten hun klachten konden deponeren.
Door te schrijven naar kranten en instanties betwistten zij voortdurend het
gezag, zonder het overigens daadwerkelijk in gevaar te brengen.
Directe aanleiding van alle voorvallen, Hellevoetsluis uitgezonderd,
waren concrete arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen. Verlof, voedsel.
legering, wachtdiensten en andere zaken stemden de soldaten ontevreden.
( )p de achtergrond speelt steeds de wens om naar huis te mogen gaan mee.
De soldaten waren de mobilisatie beu. Officieren wisten niet altijd hoe
met de onvrede om te gaan. Vooral reserveofficieren bleken hierin onervaren (Utrecht 1915, Arnhem 1915). Onderofficieren voelden zich ingeklemd
tiisscn minderen en officieren (Utrecht 1915). Velen van hen waren evenzeer dienstplichtig en voelden vaak mee met de klachten van de soldaten.
Dienstplichtige militairen betwijfelden of hun aanwezigheid in het leger
nog wel zinvol was. Een ieder had zo zijn eigen besognes: baan, eigen bedrijf en gezin. Met de gedeeltelijke demobilisatie in november 1918 kwam
de regering aan de wensen van de soldaten tegemoet.
Wat opvalt, is dat er tussen april 1916 en april 1918 geen grootscheepse
mimst is geweest Slechts was er het in een later hoofdstuk te bespreken
aardappeloproer in juli 1917 in Amsterdam, toen soldaten weigerden op
demonstranten te schieten. Als mogelijke oorzaak kunnen we noemen de
aflossing van de oudere landweermannen met hun grotere actie-ervaringen
-bereidheid. De nieuwe generatie oudere militairen (landstorm) was
du hier bij huis gelegerd, waardoor een deel van de onvrede weggenomen |
was. De jongeren waren minder in staat om verzet te plegen. Zoals in el'
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leger zijn jongeren makkelijker te kneden door het kader. Daarnaast speelde
mee dat het de soldaten bekend was dat de regering aan aflossing werkte.
Hierdoor ontstond de hoop bij een ieder om eens naar huis te kunnen gaan.
De directe aanleiding voor het eindigen van de situatie van rellen in 1915 zou
het best gevonden kunnen worden in de verlofregeling afgekondigd in oktober van datzelfde jaar. Voor de soldaten was verlof heel belangrijk en dat werd
nu een recht voor hen. In het klachtenhoofdstuk hebben we al gezien dat dit
; belangrijkste oorzaak was voor het afnemen van het aantal grieven.
In vergelijking met bijvoorbeeld de muiterij in het Britse en Franse leger
waren de onlusten in Nederland minder hevig. In Engeland groeide gedurende de Grote Oorlog de onrust. De Britse militairhistoricus en onderzoeker Julian Putkowski stelt op basis van de krijgsraadarchieven vast dat na 1914
het aantal aanklachten wegens muiterij toenam.'"9 In het eerste oorlogsjaar
verschenen vele rapporten over weigeringen om te exerceren en was er sprake
van massale protesten van zowel reservisten als nieuwe rekruten. Deze richtten zich hoofdzakelijk op het tekort aan voedsel, de gebrekkige overnachtingomstandigheden en de onderkomens in het algemeen. De oorzaak hiervan
lag vooral in de slecht functionerende staven die de grote toestroom van
vrijwilligers niet aankonden. Net aangekomen soldaten werden over het algemeen niet gestraft. De legerleiding was bang dat dit nieuws zou uitlekken.
Meestal besloten de autoriteiten tot tijdelijke onderbrenging in nabijgelegen
dorpen, totdat de huisvestingscrisis opgelost was. Vooral in de beginperiode
was er sprake van een langdurig conflict over de voorwaarden waaronder de
mannen moesten dienen. Slechts tien procent van de vooroorlogse sterkte
was bereid om overzees ingezet te worden. Dit was een belangrijke aanleiding
voorde invoering van de dienstplicht, die tot 1920 zou blijven bestaan.
Vooral in januari en februari 1919 was het onrustig onder de troepen
in Groot-Brittannië. O p de achtergrond speelde een snel groeiende stakingsgolf in de industrie. De soldaten weigerden na hun kerstverlof terug
te keren naar het Europese vasteland. Ongeveer 50.000 soldaten kwamen
m actie. Ze eisten versnelde demobilisatie. Slechts drie gevallen werden
Pgenomen in de krijgsraadregisters en dit terwijl sommige autoriteiten de
rebellie praktisch beschouwden als een prerevolutionaire situatie. De acties
padden wel succes, want de regering besloot tot het verlenen van demobi•'«tie aan die mannen die konden aantonen thuis niet gemist te kunnen
worden of die werk hadden. Uiteindelijk zouden de langst dienende soldaten het eerst gedemobiliseerd worden. De rust keerde hiermee niet weer.
w meeste mannen wilden niet langer onder de wapenen blijven om te dien
en in het bezettingsleger in Europa of om de bolsjewieken te bestrijden in
Rusland. In totaal werd in de naoorlogse periode ongeveer twintig procent
'lJnde voor muiterij aangeklaagde mannen vrijgesproken.
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De meeste stakingen of demonstraties in de periode 1914-1919 hadden te
maken met de lengte van de dienst en de arbeidsvoorwaarden. Achterliggende gedachte was de dreiging om naar het front te moeten. In het overtime deel van de gevallen besloten de soldaten collectief tot actie, waarbij ze
de legerleiders herinnerden aan de plicht voor de soldaten te zorgen en hen
dwongen te erkennen dat de soldaten legitieme grieven hadden. Van bolsjewistische of syndicalistische agitatie was over het algemeen, met uitzondering
van bijvoorbeeld de soldaten- en arbeidersraad in Leeds in 1917, geen sprake.
( h erigens was men hier in de heersende kringen wel bang voor. Ondanks de
toename van muiterijen na 1914 kwamen toch relatief weinig rebellen voorde
krijgsraad. Bovendien werden doodvonnissen niet voltrokken. Er zijn diverse
oorzaken aan te wijzen voor het relatief milde Strafregime. In de eerste plaats
was de schaal van de onrust hiervoor bepalend. Hoe massaler de onlusten.
boe minder geneigd de autoriteiten zijn om zwaar en veel te straffen. Daarnaast speelde de publieke opinie een rol. In de burgermaatschappij waren
veel burgers zeker na het aflopen van de oorlog fel gekant tegen het streng
M ratten. Mede hierdoor veranderde het politieke klimaat.'80
In Frankrijk kwamen militairen massaal in opstand in mei en juni 1917.
Meestal begon de onrust als zij zich klaar moesten maken om naar het front
te gaan. Zij hielden demonstraties en ventileerden hun grieven. Dieperliggende achtergrond was hun onvrede met de oorlog in het algemeen. De
kans om te sneuvelen was reëel. Zij toonden hun onvrede met de heersende
militaire doctrine, namelijk die van het offensief, die gepaard ging met
veel doden. De nieuwe Franse opperbevelhebber generaal Philippe Pétain
herstelde de schade door een voorzichtige, maar effectieve combinatie van
repressie en hervormingen. 'Leiders', willekeurig aangewezen, werden
bestraft, maar van de 554 doodvonnissen werden er maar 49 voltrokken.
Burgers, van wie aangenomen werd dat zij onder de soldaten stookten,
moesten het gebied waar zij verbleven verlaten. De legerleiding legde de
schuld voornamelijk bij hen. Hiermee wilde zij aantonen dat de muiterij
niet in de eerste plaats een oorzaak vond in de ontevredenheid van militairen. Door veel veroordeelden gratie te verlenen, wilde zij haar kracht laten
Ûta en testen hoezeer het gezag was hersteld. Zij creëerde verder verlofmogelijkheden en verbeterde de voedseldistributie om de soldaten te tonen
dal zij het beste met hen voor had.
De muiterij in het Franse leger was spontaan, er zat geen politieke 0;
vakbondorganisatie achter. De acties waren min of meer te vergelijken met
stakingen in de burgermaatschappij, die in de negentiende eeuw evenzeer
een spontaan karakter kenden. Het doel was met name het afgeven van een
signaal aan de verantwoordelijken. De actievoerders wilden geen bemoeienis van vertegenwoordigende organisaties, maar directe democratie.

RELLEN EN ONRUST

227

Afgezien van de omvang en ernst kunnen we tussen de drie landen diverse
paralellen trekken. Natuurlijk, in Frankrijk was de dood voor de soldaten
een permanente dreiging. Zij gingen naar het front met een minimale kans
om te overleven. O p het Britse eiland waren er eveneens soldaten die niet
naar het front wilden. Daarnaast waren er ook muiters die niet voorbestemd waren om te vechten op het Europese vasteland. In het neutrale
Nederland was de inzet aan het front geen dreiging. Voor het overige is de
gelijkenis opmerkelijk. In alledrie de legers toonden soldaten hun grieven,
maar was de diepere achtergrond de legerpolitiek. In Frankrijk en Engeland
wilden zij niet naar het front, in Nederland wensten zij niet gemobiliseerd
te zijn. In alle landen hadden de acties een spontaan karakter, zoals ook de
stakingen in de burgermaatschappij. In alledrie de landen ging de militaire
top repressief en concessief tewerk. In Frankrijk veroordeelden krijgsraden
'leiders' ter dood, in Engeland en Nederland kregen zij te maken met korte
vrijheidsstraffen en gedwongen overplaatsingen. In alle gevallen ging het
hier om het stellen van voorbeelden. In Frankrijk werkte de legerleiding
aan verlofmogelijkheden en voedseldistributie, in Engeland verbeterde zij
de huisvesting en demobiliseerde zij een deel van de mannen. In Nederland
trachtte de legerleiding eveneens door demobilisatie en verbetering van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden de soldaten tevreden te stellen.
Ontegenzeggelijk waren de directe resultaten van de rellen en muiterijen
in het Nederlandse leger mager. In Utrecht (maart 1915) verkregen de soldaten bewegingsvrijheid op zondag. Langetermijneffect van alle rellen in 1915
was wellicht de nieuwe verlofregeling van oktober dat jaar. Weer toestaan
van de verloven en de gedeeltelijke demobilisatie waren de resultaten van
de onlusten eind oktober 1918. O f e n wanneer een muiterij voor de actievoerders resultaat oplevert, wordt volgens Cor Lammers beïnvloed door de
kracht van de beweging, de kracht van de tegenbeweging alsook door de
interventie door derden. De kracht van de (tegen)beweging is afhankelijk
van drie elementen, namelijk a) hoe is de participatiegraad?, b) welke mate
van overeenstemming is er tussen de leiders? en c) hoe helder is de strategie?
Wat betreft de interventie door derden is het van belang of er een voorkeur
bestaat voor de muiters of voor de tegenbeweging, of dat zij zich neutraal
opstellen."*' In Nederland was de kracht van de tegenbeweging meestal
sterker. Het was steeds een (klein) deel van de soldaten dat in verzet kwam.
->oms zelfs weigerden anderen de actie te ondersteunen, zoals in Apeldoorn
,l
'li 1915) met de landweermannen het geval was. Als er al sprake was van
planning, dan bestond er geen overeenstemming tussen de leiders. In Tilburg (augustus 1915) was er een controverse tussen het actiecomité en de
sociaal-democratische mobilisatieclub. Van een heldere strategie was in
kite nooit sprake.
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Steun van burgers kregen de muiters zelden. Soms waren er opgeschoten
jongeren (Utrecht maart 1915 en Tilburg augustus 1915), soms steunden anlimilitaristen het verzet (Apeldoorn juli 1915 en Utrecht mei 1918). Alleen bij
de staking op de Hembrug (april-mei 1918) streden arbeiders en soldaten zij
aan zij, maar hier hadden de metaalwerklieden (die overigens in meer landen in Europa een voortrekkersrol in het sociale en antimilitaristische verzet
vervulden, vooral omdat de werkdruk in de onder militaire controle staande
oorlogsindustrie enorm toenam) het initiatief genomen. Meestal stonden
de muiters volstrekt geïsoleerd, terwijl de tegenbeweging wanneer dat nodig
was op steun kon rekenen van de burgerlijke autoriteiten (Utrecht maart 1915
en Tilburg augustus 1915). In andere gevallen was deze niet eens nodig. De
Harskamp (oktober 1918) loste de legerleiding in eerste instantie zelf op. Het
isolement van de muiters werpt een schaduw vooruit op de revolutiepoging
van Iroelstra. Hij verwachtte dat de militairen en de arbeiders gezamenlijk
/ouden optrekken, maar tijdens de onlusten was dat nimmer het geval.
Toch is het wel bijzonder dat er in Nederland zovele gevallen van militant onrust zijn geweest. Militaire eenheden voldoen meer dan industriële
aan alle microsociale kenmerken van groepen die een sterke neiging tot
staking en muiterij hebben. De sociologen C. Kerr en A. Siegel noemen: 1
afzondering van de rest van de samenleving; 2) homogeniteit in het soort
werk en de arbeidservaring; 3) geen beroepsstratificatie (bijvoorbeeld een
hiërarchie op basis van vakkundigheid); 4) geen mogelijkheid tot horizontale mobiliteit; 5) geen mogelijkheid tot verticale mobiliteit en 6) geen
binding met de werkgever.'8' Toch komen muiterijen minder vaak voor
dan stakingen en in de landmacht zijn deze al helemaal zeldzaam. Lammers
onderzocht en vergeleek stakingen en muiterijen en daarbij bleek hem dat
het leger zeer sterk ondervertegenwoordigd was. Bij de marine is muiten
eenvoudiger omdat een rebellerend marineschip moeilijk aan te pakken is.
I V tegenbeweging is hier in het nadeel. Bij het landleger zijn soldaten in
\ erzet altijd in het nadeel, ook al omdat er op muiterij een taboe rust en et
hoge straften dreigen. Lammers voegt daarom twee mesosociale factoren
toe die meespelen bij het totstandkomen van een muiterij:
- de overtuiging is wijdverbreid dat de collectieve actie geen ernstige
sancties zal uitlokken.
- de betrokkenheid bij de doelen van de organisatie is dermate zwak dat
het taboe op de muiterij niet langer legitiem is.lS(
In Nederland hebben beide factoren meegespeeld. Allereerst waren de
Straffen die muiters in Nederland kregen mild te noemen. De doodstraf
bestond in vredestijd al helemaal niet en de kans om tot gevangenisstra:
veroordeeld te worden was klein. Commandanten waren eerder geneigd
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om dit soort zaken tuchtrechtelijk af te doen dan muiters naar de krijgsraad
te verwijzen. Ze wilden liever niet van een muiterij in hun legeronderdeel
spreken. In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat krijgsraden slechts
weinig gevallen van muiterij behandelden. Ook de soldaten noemden zich
geen muiters; waarschijnlijk waren zij bang dat verwanten, vrienden en
medesoldaten hun actie zouden afkeuren.
Maar de soldaten voelden zich wel steeds minder betrokken bij de organisatie en kwamen daardoor relatief gemakkelijk in verzet. Zij begonnen
reeds snel te klagen en de oorzaken van ontberingen en onrechtvaardigheid
legden zij bij de autoriteiten. Deze traden lang niet altijd eenduidig op.
Bijvoorbeeld met verlof (tot oktober 1915 nog geen recht) en de gunst van
de vrije zondag was dit in het eerste mobilisatiejaar zeer duidelijk het geval.
Daarbij kwam dat de dienst bepaald niet enerverend genoemd kon worden. Oefeningen werden afgewisseld met periodes van nietsdoen waardoor
verveling optrad. Volgens Lammers veroorzaken wanbestuur van officieren
en periodes van inactiviteit dat de verbondenheid met de organisatie afneemt en is het gevolg loyaliteitsverlies.I8, Mogelijk is dat ook een oorzaak
van het verminderde belang dat soldaten in de mobilisatie zagen. Daarmee
kunnen we een macrosociale factor aan de kenmerken die Lammers reeds
noemde, toevoegen. De verhouding tussen legerleiding en regering enerzijds en delen van de maatschappij anderzijds was niet goed. De militaire
autoriteiten wensten de mobilisatie in stand te houden. Veel mensen uit
de samenleving, vooral gemobiliseerden, zagen hier het nut niet van in.
Et was sprake van een conflict tussen autoriteiten en een deel van de samenleving. Hiervoor kwam geen oplossing en het vormde zodoende een
factor bij de overwegingen van Troelstra om een revolutionaire situatie te
vermoeden. Het conflict speelde niet alleen in Nederland maar ook in de
aan de oorlog deelnemende landen. Hier wensten soldaten niet langer naar
net front te gaan om te vechten. In sommige Europese landen, zoals Duitsland, Rusland en Oostenrijk-Hongarije, kwam het tot een wisseling van de
regeringsmacht.
Zoals eerder vermeld ondermijnden de ernstigste ongeregeldheden het
lokale) gezag van de autoriteiten. Door maatregelen op het gebied van
verlof die als concessies kunnen worden aangeduid en tuchtrechtelijke
strafmaatregelen konden zij in eerste instantie tot oktober 1918 de orde
herstellen en handhaven. De ultieme wens van de soldaten om naar huis te
gaan, konden/wilden zij niet vervullen. Daardoor bleef de kans op uitbarsfngen bestaan en deze kwamen er ook in oktober 1918 resulterend in een
periode waarin het hoogste gezag in het land in gevaar kwam.
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