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D E GEEST IN HET LEGER

Soldaten uitten hun grieven en kwamen soms in verzet. De vraag is of dit
incidenteel of structureel was. Naar buiten toe meldden de autoriteiten
graag dat het ging om incidenten. Het is een aloude discussie. Autoriteiten
willen graag doen voorkomen dat alles in een organisatie vlot verloopt en
dat er slechts sprake is van uitwassen, terwijl critici het structurele van de
problemen proberen aan te kaarten. We komen dan bij, zoals de tijdgenoten het noemden, de 'geest in het leger'. Nooit definieerden zij dit begrip,
kennelijk wist indertijd iedereen wat hiermee bedoeld werd. Het geven
van een duidelijke omschrijving is niet eenvoudig. Het is een combinatie
van een aantal begrippen, namelijk moreel, tevredenheid, bereidwilligheid
en opofferingsgezindheid. Van de betekenis van deze woorden vinden we
steeds iets terug wanneer de tijdgenoot het over 'de geest' heeft. Hoe dit
alles zich gedurende de mobilisatie ontwikkelde vormt de kern van het antwoord op de vraag naar het structurele of incidentele karakter en in het verlengde daarvan inzake de kwestie van de betrouwbaarheid van het leger.
Ten behoeve van de behandeling van de Oorlogsbegroting in januari
1915 in de Tweede Kamer schreef minister van Oorlog N. Bosboom in een
nota:
Over het geheel genomen mag worden gezegd dat de geest in het leger goed is, al
komen uit den aard der zaak in eene zoo uitgebreide organisatie welgevallen voor
van minder juiste houding of optreden. Wanneer dergelijke gevallen zich voordoen,
wordt niet nagelaten daartegen met kracht op te treden?

De problemen met betrekking tot de huisvesting, de geneeskundige dienst,
tie vergoedingen en andere bracht hij daarmee terug tot incidenten. Zijn
opvolger, B.C. de Jonge, vertolkte drie jaar later dezelfde mening. In de
memorie van toelichting op de Oorlogsbegroting schreef hij:
De geest der troepen is goed; dat de last der mobilisatie op velen zwaar drukt, behoeft
geen betoog, maar niettemin kan worden erkend, dat die last in het algemeen met
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geduld en bereidwilligheid wordt gedragen, in het vaste vertrouwen, dat de Regeering dezen moeilijken toestand geen dag langer zal bestendigen, dan door 's lands
veiligheid wordt vereischt.

De ministers waren niet van plan de organisatie in een slecht daglicht te
plaatsen, maar het ministerie was van minder gunstige ontwikkelingen wel
degelijk op de hoogte. In conceptteksten voor een mobilisatieverslag uit
het voorjaar van 1916 valt te lezen:
De geest, welke de troepen bij den aanvang der mobilisatie bezielde, was goed en
pat blijk ran opojferingsgezindheid. Men begreep den ernst van den toestand. Toen
evenwel bleek, dat onze onzijdigheid door de oorlogvoerenden nauwgezet werd geëerbiedigd en de gedachte veld won, dat ons land buiten den oorlog zou blijven, trad
een merkbare verslapping in. Naarmate het uitzicht op een spoedig einde van den
mobilisatietoestand verdween, deed zich een toenemende drang naar huis en naar
bet dienen van persoonlijke belangen gelden. Een geest van ontevredenheid openbaarde zn h. niet zelden uiting zoekende in collectieve verzoekschriften aan de hoogste automaten. Duidelijk voelbaar maakte zich een tekort aan het besef van den
plicht om zonder morren de lasten en ontberingen te dragen, die onvermijdelijk door
de toestand werden gevorderd. Kortom er viel een gebrek aan tucht te constateeren.

Een tijdsbepaling voor de omslag noemde de schrijver niet. Meer dan
waarschijnlijk is deze al na enige weken ingetreden. De eerste tekenen
waren al tijdens de eerste mobilisatiedagen zichtbaar. Soldaten kankerden
veelvuldig, dronken veel en toonden onverschilligheid. Sommigen lieten
Wijken blij te zijn van die 'burgerrotzooi' af te zijn. Voor Bart de Ligt, die
de soldaten in augustus in de trein van nabij aanschouwde, was er sprake
van 'een duidelijke terugval [...] tot een lager stadium van cultuur, tot een
roesachtig kollektief bewustzijn.' Hij ontwaarde 'iets onpersoonlijk-wili
in die hollandsche en friesche jongens'. 1 Reeds op 23 augustus schreef een
sergeant, dienende op het fort Rijnauwen bij Utrecht, een brief aan het orgaan voor leger en vloot, De Soldatencourant, met de volgende inhoud: 'Ik
weet niet in hoever 't opgaat voor ons geheele leger en daarom zal ik maar
niet veralgemeenen wat ik ga zeggen. In ieder geval is op 't fort waar ik ligde ontevredenheid in allerlei opzicht groot.' De sergeant was zelf geen klamaar maakte zich zorgen over deze situatie. Hij riep op tot een andere
houding: 'Als ge lanterfantert, ontevredenheid koestert, onverschillig uw
werk doet, kunt ge niet verwachten dat God voor de uwen zal zorgen.''
1 V problemen bleken niet van lokale aard, zoals de sergeant hoopte
In augustus verschenen in De Soldatencourant artikelen met als koppen
'Houdt den geest goed' en Tucht'. Het gemopper van de militair stond
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centraal.6 De redactie van hetzelfde blad zag zich enige weken later genoodzaakt een 'ernstig woord' aan de militairen te richten:
Vallen wij niet aan pietluttige bespiegelingen ten offer. Verzwakken wij niet ons
zelf en het weerstandsvermogen van onze natie door het opblazen en uitmeten van
bezwaren, die een zoo moeilijke toestand, als waarin ons land zich bevindt, vanzelf
met zich brengt. Die bezwaren worden gevoeld en gedeeld en geen medeburger of hij
draagt aan de opheffing een steentje bij.'

De christelijke onderofficieren constateerden reeds snel een vervagend
norm- en waardebesef. Een milicien hield hierover een lezing in een
militair tehuis. Nadat het directe oorlogsgevaar geweken was, zo zei hij,
vermenigvuldigen zich weer de ongerechtigheden onder onze soldaten,
namen Godslastering en onzedelijkheid in toon en gebaar weer angstwekkend toe'.8 De redactie van het blad van deze onderofficieren, Onze Banier,
was het met hem eens: 'Ook onze eigen ervaring is, dat na de mobilisatie
de levenstoon in het leger daalde.' 9 Wanneer zij louter naar de protestants-christelijke achterban keek, 'dan krijgt men telkens den indruk, dat
er stellig vele militairen zijn, die het geloof, waarin ze zijn opgevoed, in
den dienst lafhartig verloochenen'. 10 Grof taalgebruik was gemeengoed.
Officieren hadden dat nodig om overwicht over de troep te behouden.
Een commandant verwoordde het zo: 'Ik moet vloeken, anders hebben de
soldaten geen ontzag, geen respect voor mij.'" De krijgstucht kende een
regel die het vloeken verbood, maar deze wisten de commandanten niet te
handhaven. De krijgstucht bleek hierdoor reeds ondermijnd.'Naarde alarmerende berichten van diverse zijden luisterden de autoriteiten
onvoldoende. Het landsbelang was volgens hen immers gebaat bij de volledige mobilisatie. Verbetering van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden
was hieraan ondergeschikt. Een gevolg was dat de stroom klachtbrieven bij
Wf Volk op gang begon te komen. Een dieper liggende achtergrond van de
»tevredenheid was dat de liefde van de samenleving voor het leger over
»« algemeen niet diep zat. Het aanzien was laag." Tijdgenoten maakten
deze analyse ook. H. Philippi, ritmeester der cavalerie was zo iemand. Zijn
bezorgdheid over de mentaliteit uitsprekend, schreef hij in februari 1915:
Men neemt zijn dienstplicht waar omdat de wet er toe dwingt en eenmaal er
voorgeplaatst zijnde neemt men op het oogenblik in het algemeen zijn dienstplicht
oehoorlijk waar, maar wie vrij loot of om andere redenen niet behoefde te dienen,
»einigt daarover openlijk zijn vreugde.'^
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Een briefschrijver in Het Volk onderschreef deze visie:
De Hollander is van huis uit geen soldaat, al moge het niet ontkend worden, dat
hij als zoodanig ook goede eigenschappen bezit. Met de discipline, door militaire
autoritaten gaarne beschouwd als de ruggegraat van een leger, staat de Hollandsche soldaat nog wel eens op gespannen voet. Onnatuurlijk is dit niet. Immers,
is de zucht naar onafhankelijkheid niet geheel het kenmerk van ons volk en zijn
verleden:

De militaire commissie, die een onderzoek instelde naar de ongeregeldheden in Utrecht in maart 1915, achtte het gebrek aan tucht gevaarlijk:
/ )e Nederlandsche soldaat mist echte innerlijke krijgstucht - die tucht, welke onaangenaamheden, bezwaren, nadeelen gelaten doet dragen. Hij komt spoedig tot 'kankeren'. [...] Wat onlangs te Utrecht is voorgevallen, kan ook elders worden verwacht:
de krijgstucht zit er bij het Nederlandsche leger als een los vernisje op. De overtuiging
is bij mij in de laatste maanden in ernstige mate versterkt, behalve door het gebeurde
ti Utrecht ook door de herhaalde collectieve verzoeken, dikwijls telegrafisch tot de
hoogste in den Linde gericht, door de vele ingediende ongegronde klachten, door het
dikwijls gebleken gemis aan krijgstuchtelijk gevoel. "

Dat de Nederlander een afkeer had van het leger, moge nog blijken uit de
'kwade praktijken' die bij keuring van dienstplichtigen voorkwamen. Er
waren mensen, die zich opwierpen als tussenpersonen en aan de jongens
adviezen gaven om afgekeurd te worden.'" Artikel 206 van het Wetboek
van Strafrecht stelde in die tijd strafbaar dat iemand zich opzettelijk voor
de dienst bij de militie ongeschikt maakte of liet maken. Ook degene die de
aankomende milicien behulpzaam was, riskeerde straf. Het maximum in
beide gevallen was twee jaar cel. Onduidelijk is of laatstgenoemde praktijk
veelvuldig voorkwam. In ieder geval meende de burgemeester van Boskoop
de aankomende milicien ervoor te moeten waarschuwen.' 8 Het leidde er
ongetwijfeld toe dat keuringsartsen minder snel tot afkeuring overgingen.
1 >at kwam de 'prozaïst van groote belofte' Gerard Lucas Pieter van den
Hoek duur te staan. In februari 1916 diende hij als landstormplichtige van
de jaarklasse 1912 gekeurd te worden. Eerder was hij reeds afgekeurd vanwege tuberculose. Nu ging hij met een gerust gemoed en een verklaring van
twee artsen over zijn broze gezondheid naar Amersfoort. Dat hij negenendertig graden koorts had, vond de arts niet alarmerend en hij keurde hem
goed Eenmaal in dienst verslechterde zijn situatie en dat zagen de artsen
ook in. Na vier dagen stuurden zij hem weg, maar dat mocht niet meer
baten. Hij stierf elf dagen later op 24-jarige leeftijd."'
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In ieder geval is er één duidelijk voorbeeld dat zuinigheid van de overheid gebrek aan tucht in de hand werkt. Nederland professionaliseerde
zijn krijgsmacht in de negentiende eeuw. Na 1870 voerde de overheid
de hiervoor beschreven hervormingen door. Het leger was daardoor vergroot, maar voor wat betreft de uitrusting van de gemobiliseerde, was
er sprake van een achterstand vergeleken bij omringende landen. Een
brigadecommandant besteedde in zijn dagboek aandacht aan de militaire
kledij:
Langzamerhand verschijnen er stukken in de couranten over de schandelijk slechte
wijze, waarop onze veldtroepen zijn gekleed. Het is ook werkelijk meer dan erg;
bet komt nu meermalen voor, dat soldaten niet kunnen uitrukken, omdat zij
geen schoenen hebhen en dat zij van elkander kleedingstukken moeten leenen, om
met verlof te kunnen gaan. Hier aan de grens durft men geen aanmerking meer
te maken, als een man in lompen op post staat. Ja, ja!: 'die Kerle sehen aus wie
Schweine!'10

Zuinigheid van de regering en slecht onderhoud door de groot-verlofgangers van de uitrusting lagen ten grondslag aan dit probleem.11 De slechte
kleding zal bevordering van de discipline niet in de hand gewerkt hebben.
Het gebrek aan discipline uitte zich in het klagen over levensomstandigheden en in rellen en muiterijen. De klachten waren daarmee zowel een
oorzaak als een gevolg van de slechte geest. Door de slechte levensomstandigheden ging de soldaat klagen en verslechterde de geest. Door die slechte
geest ging hij nog meer zijn mogelijkerwijze ongegronde grieven tonen.
Daarnaast waren de gevolgen criminaliteit, drankmisbruik, prostitutie en
geslachtsziekten.

Criminaliteit
De criminaliteit nam toe. De districtscommandant van de Koninklijke
Marechaussee in 's-Hertogenbosch merkte in augustus 1917 op:
Kenmerkte zich het eerste stadium van de mobilisatie door verminderde criminaliteit, sedert midden ipi$ doet zich het tegenovergestelde verschijnsel voor. Ernstige
misdrijven werden bedreven in de bewakingskringen der Brigade Besoyen terwijl
veelvuldig voorkomt nachtelijke diefstal van leder, van kippen, wilden tuingroenten
M in den laatsten tijd vooral houtdief tal. Bijna alle tijd wordt [door de marechausse] besteed aan diensten, die het direct gevolg zijn van legering der troepen;
zoo worden talrijke processen verbaal opgemaakt tegen misdrijven en overtredingen

2
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door militairen gepleegd, moeten executie vonnissen worden uitgevoerd, deserteurs
worden aangehouden, dagvaardingen beteekend [...]."

Militairen met opsporingsbevoegdheid raakten overbelast met als gevolg
dat veel overtreders niet gepakt konden worden. Inzake diefstal van Rijtaeigendommen schreef de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht dat 'in
de meeste gevallen de daders niet zijn te ontdekken'. 2i
Militairen smokkelden ook. De commandant van het Veldleger meende
dat 'dit ergerlijke euvel' fel bestreden diende te worden.2-1 Het kwam zelfs
voor, dat militaire patrouilles zich ermee bezig hielden. 2 ' Een ander voorbeeld is valsheid in geschrifte. Zoals eerder beschreven, kregen de militairen recht op vrij vervoer. Met de vervoersbewijzen knoeiden zij veelvuldig.
Bij de legerleiding was reeds in november 1914 bekend dat veel militairen
de data op de reisbiljetten illegaal wijzigden.26 Zij ondernam actie tegen de
vervalsers. Hen militaire rechter uit het arrondissement s-Hertogenbosch
merkte hieromtrent in maart 1915 op:
Zeer talrijke gevallen zijn bij mijn Krijgsraad aanhangig, waarbij die vervoerbewijzen, hetzij dan alleen wat de dagteekening der heen- of terugreis betreft, hetzij
ook voor het overige deel door de mannen valschelijk worden ingevuld. Vaak zelfs
komt het mor, dat de handteekening van de Comp[agn]iescommand[an]t wordt
nagebootst

Ook de stationscommandant te Tilburg constateerde 'groote misbruiken
[...] voor wat betreft het vervalschen van vervoerbewijzen'.28
Naarmate de tijd vorderde kwamen typisch militaire vergrijpen zoals het
met nakomen van orders of dienstweigering en desertie steeds vaker voor.
De drie krijgsraden in Nederland kregen het dientengevolge druk. Het
•untal zaken, dat de militaire rechters te verwerken kregen, nam natuurlijk
toc

vanwege het grote aantal militairen d o o r de mobilisatie. Naarmate de
mobilisatietijd verstreek, kon een t o e n a m e geconstateerd worden doo
loor
toedoen van de stijgende criminaliteit. In het 3de militaire arrondissemen
te s-Hertogenbosch werden ais gevolg hiervan in 1915 en 1917 een tweed
en een derde kamer ingesteld, waarbij de laatste zich louter bezighield me
overtredingen. 1 « Het was het gevolg van het grote aantal militairen, dat aai
aan
de grens n u t België gelegerd was. Voor de krijgsraden in 's-Gravenhage
Arnhem en s-Hertogenbosch zijn de volgende statistieken opgesteld/
/.owel misdrijven als overtredingen zijn hierin verwerkt
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mu. Krijgsraadzaken
ie militaire

2e militaire

}e militaire

Arrondissement te

Arrondissement te

Arrondissement te

's-Gravenhage

Arnhem

's-Hertogenboscl)

1914

306

310

557

1915

674

1063

1547

1916

1151

2218

2965

1917

1594

3750

3810

1918

2077

3538

3776

Registers Krijgsraad 's-Gravenhage, NA, Archief Krijgsraad in het ie Militaire Arrondissement re 's-Gravenhage, 3.03.46, inv. nrs. 121 r/m 124.
Regisrers Krijgsraad Arnhem, HRAG, Archief Krijgsraad in het 2e Militaire Arrondissemenr
ie Arnhem, inv. nrs. 358 en 360.
Register Krijgsraad, RANB, Archieven van Krijgsraden en Audireurs-Militair in Noord-Brabant, 1806-1974, 043.01, inv. nrs. 13 t/m 17, 473 en 474.

Aan de hand van deze registers van de krijgsraden konden de op pagina
244-246 volgende statistieken van de meest voorkomende misdrijven tussen 1914 en 1918 worden opgemaakt.
De Krijgsraden behandelden ook overtredingen. Bijvoorbeeld stonden
militairen veelvuldig terecht voor het rijden op een fiets zonder achterlicht.
Vanwege het minder ernstige karakter van dit type vergrijpen, zijn de aantallen hiervan niet in de tabellen opgenomen.
Desertie, dienstweigeren, bedreiging en/of belediging en diefstal zijn
de delicten die steeds vaker voorkwamen en bestraft werden. Met name
de eerste drie zijn militaire vergrijpen die het gezag aantastten en het is
dan ook niet onlogisch dat deze de prioriteit kregen. Terugdringen van
deze vormen van criminaliteit lukte echter niet. Diefstal was voor de autoriteiten ook zeer belangrijk. Het valt voor hen met geen mogelijkheid te
tolereren dat militairen elkaar bestelen of zich onrechtmatig rijksgoederen
toe-eigenen. Smokkelen was nooit een feit dat de Krijgsraad in 's-Graventage behandelde. De oorzaak hiervan is, dat het gebied waarin hij relatief
competent was, niet aan België of Duitsland grensde. Bij de grens waren
ook veel meer militairen gelegerd dan in het westen van het land. De
knjgsraden in Arnhem en 's-Hertogenbosch hadden het daardoor drukker
dan die in 's-Gravenhage. De stijgende criminaliteit was niet alleen een
militair verschijnsel. Ook in de burgermaatschappij nam door normvervagmg en een verslechterende economische situatie het aantal misdrijven in
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's-Gravenhage

Delia

1914
vanaf

1915

1916

1917

01-08
I )esertie
Dienstweigering
Diefstal
Verduistering
I leling (zoals verkoop van rijkseigendommen)
Bedreiging en/of belediging (van een
meerdere), insubordinatie
Openbare geweldpleging en mishandeling
Weerspannigheid en ordeverstoring
Valsheid in geschrifte, vervalsing van verlofof vrijvervoerpas en geneeskundige
verklaringen, het gebruikmaken hiervan,
oplichting, het opgeven van een valse
naam
Vernieling
Zedendelicten
Overige: (poging tot) moord en doodslag,
dood door schuld, omkoping,
opruiing, muiterij, meineed, afpersing,
vrijheidsberoving
I ' 't .1.11

1918
tot
14-11

64

295

500

618

857

13

56

107

160

392

18

92

164

283

599

8

26

51

55

HS

2

11

11

22

161

34

120

123

104

216

17

56

78

78

102

5
3

20

18

12

18

13

46

108

136

7
6
22

7
7
7

12

1

4
3
8

166

714

1134

1461

2630

0
1

3
19

Registers Krijgsraad, NA. Archief Krijgsraad in het ie Militaire Arrondissem ent te

's-Gravenhage, 3-Q3-46' inv. nr. 121, 122, 123 en 124.

de mobilisatiejaren schrikbarend toe." Voor de landmacht was de stijging
pijnlijker. Het vormde een teken dat het moreel van de manschappen in dit
krijgsmachtdeel verslechterde.

Drankmisbruik
1 iel veelvuldig gebruik van alcohol had de legerleiding verwacht. In diverse
plaatsen nam zij maatregelen om het alcoholgebruik in te dammen. In Tilburg
vervroegden de autoriteiten in augustus 1914 de sluitingstijd van koffiehuizen
en cafe met anderhalfuur tot 22 uur. Verder verboden zij de verkoop van
sterke drank via winkels en cafés." In Apeldoorn bestond van 22 januari tot
a augustus [915 een drankverbod.'•• De commandant van het iste Regiment
Infanterie in de Harskamp vaardigde begin 1916 een 'drankbestrijdingsorder
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XX. Krijgsraad Arnhem
Delict

Desertie
Dienstweigering
Diefsral
Verduistering
Heling, zoals verkoop van rijkseigendommen
Bedreiging en/of belediging (van een
meerdere), insubordinatie
Openbare geweldpleging en mishandeling
Weerspannigheid en ordeverstoring
Valsheid in geschrifte, vervalsing van verlofof vrijvervoerpas en geneeskundige
verklaringen, het gebruik maken hiervan,
oplichting, het opgeven van een valse
naam
(Poging tot) verboden uitvoer/ smokkelen
Vernieling
Zedendelicten
Overigen: (poging tot) moord en doodslag,
dood door schuld, brandstichting,
omkoping, meineed, opruiing, afpersing
Totaal

1914
vanaf
01-08

1915

1916

1917

21

172

301

435

390

6

30

82

191

290

14

106

141

256

3

2-4

42

46

359
96

H

199

0

4

34

171

248

14
225

5

86
75

117

112

84
75

59

13
10

0

3
1
1

III

91

13
20

8
4

804

60

1918
tot
14-11

30

95
77
65

31

26

135

2.7
7
7

44
9

45

1176

12

15
21

1489

1817

Registers Krijgsraad Arnhem, HRAG, Archief Krijgsraad in het 2de Militaire Arrondissement
_ te Arnhem, inv. nrs. 358 en 360.

uit. Hij had tot zijn 'zeer groot leedwezen' bemerkt dat er 'niet weinigen zijn,
die zich te buiten gaan aan sterken drank en zich schuldig maken aan oneerlijke vechtpartijen en andere onfatsoenlijke handelingen onder den invloed
van drankvergift'. Hij meende dat aan 'dat zuipen en vechten' een einde
moest komen en bepaalde dat een 'ieder, die zich aan drank te buiten ging,
zich voortaan om 18 en 20 uur diende te melden op een appèl voor zwakkelingen, dat door den commandant der politiewacht zal worden gehouden'.
Op zondag dienden de drinkebroers om 15 uur op een buitengewoon appèl
te verschijnen. De vrije zondag kwam voor hen daarmee te vervallen.35
De genomen maatregelen werkten maar kort. In Tilburg was de lokale
overheid reeds in september 1914 bekend met de verkoop van drank op
grote schaal onder de toonbank. Verder ontstonden er illegale cafés in achterkamers, op zolders en in schuren.' 6 Bij de redactie van De Blauwe Vaan,
«n blad voor geheelonthouders, kwamen eveneens berichten binnen over
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ontduiking van drankverboden. Ook tijdens de diensttijd zouden in de
pauzes alcoholhoudende dranken worden genuttigd. 37
Dronkemanschap kon worden geconstateerd in alle rangen en standen. Er kwamen excessen voor, waarbij officieren betrokken waren. Soms
kwam zo n voorval landelijk in het nieuws. Het Volk publiceerde op U
september 1915 een ingezonden brief met als onderwerp de ongeregeldheden in het kamp de Spees in de Betuwe. Naar aanleiding van deze
publicatie gelastten de opperbevelhebber van Land en Zeemacht en de
minister van Oorlog een onderzoek. De volgende feiten kwamen daarbij
hoven tafel. Na een vierdaagse oefening had de bataljonscommandant
zijn officieren uitgenodigd voor een 'middagdronk, waarbij hij hen 'portwijn en jenever' aanbood. Nadat zij uiteengingen voor het nuttigen van
het middagmaal,

DE GEEST I N H E T L E G E R

2AV

verkeerden enkelen hunner in een zoo levendige stemming, dat deze niet ontging
Mn de zich in het bivak bevindende minderen. Dit is uiteraard af te keuren ook al
behoeft aan dronkenschap niet gedacht te worden, zooals het onderzoek heeft aan
het licht gebracht. De vroolijke stemming is dien avond blijven heerschen. Na het
middagmaal kreeg een der kapiteins den inval eenige manschappen zijner kompagnie bekend voor de wijze waarop zij aardige liedjes konden voordragen, met dat
doel bijeen te roepen. Aldus geschiedde. Op een gegeven oogenblik heeft vervolgens
dezelfde kapitein zich met eenige officieren aan het hoofd van de aanwezige soldaten
gestelden heeft men een ommegang door het bivak gehouden. Toen het uur voor het
avondappèl was aangebroken heeft die kapitein een einde aan de zaak gemaakt door
de taptoe te laten blazen; men heeft daarna de volksliederen gezongen en de rust is
in het bivak weergekeerd.^

Mogelijk hebben de rapporteurs de zaak minder ernstig voor willen stellen. De briefschrijver in Het Volk sprak wel degelijk van dronkenschap.
Hij maakte melding van een kapitein die 'zoo beschonken [was], dat hij
als speelbal van de manschappen gebruikt werd'.' 9 Ook zou er een officier
geweest zijn, die 'in zijn hemd meedanste'. Volgens de onderzoekers betrof
liet hier een officier, die zijn koffers aan het pakken was en vanuit zijn tent
gehuld in overhemd de stoet bekeek.40
De legerleiding nam de zaak wel serieus. Het gedrag van de officieren
vond zij afkeurenswaardig omdat zij hadden kunnen en moeten weten
dat
ba in strijd is met de begrippen van eene goede krijgstucht, niet alleen hunne vroolijkheid op zoodanige wijze te uiten, dat daardoor de aandacht getrokken werd,
maar ook en vooral in die vroolijkheid hunne ondergeschikten te betrekken.

De bataljonscommandant en de genoemde kapitein werden krijgstuchtelijk gestraft en overgeplaatst.4'
Onder de Nederlandse soldaten bevonden zich principiële geheelonthouders. Zoals in de burgermaatschappij gingen zij ook in het leger de
«rijd met de drank aan. In de Beemster werd in april 1915 een club van
militairen met dit doel opgericht. 42 Eveneens om de geheelonthouding te
bevorderen stichtten veertien soldaten uit Halfweg in augustus 1916 een
Militaire Geheelonthouders Propagandaclub'. 4i Bij het 2de Regiment
fetingartillerie, gelegerd in de Oranje Nassaukazerne te Amsterdam,
ontstond eind 1916 een club met dezelfde naam. 44 De Stellingcommandant
v
an Amsterdam stond positief tegenover dit initiatief en droeg zijn onderschikten op medewerking aan de activiteiten te verlenen.45 Ook in Den
Helder heeft een dergelijke organisatie bestaan.46
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Alle regels, verboden en soldateninitiatieven ten spijt, nam het drankgebruik onder de gemobiliseerden niet af, misschien zelfs toe. In april inrichtte de 'Nationale Commissie tegen het Alcoholisme' een speciale commissie op met als doel de drank in het leger te bestrijden. SDAP-lid Koos
Vorrink had hierin onder anderen zitting.4^ De secretaris van de commissie.
H.J. Bulten, schetste een somber beeld van de situatie:
Natuurlijk was het den drankbestrijders niet onbekend gebleven, hoe de mobilisatie
bij velerlei arbeid des vredes, ook het werk der drankbestrijding heeft verstoord. De
nuchterheid onder de jonge mannen in ons leger is er helaas niet op vooruit gegaan;
m tegendeel, in stede daarvan merkbaar achteruit gegaan. Allerlei omstandigheden:
verveling, ongezelligheid, het slechte voorbeeld (soms zelfs van superieuren), beschikking over runner middelen, verkeerde opvatting van gastvrijheid en vriendschap
tegenover de soldaten en tal van andere oorzaken meer, hebben het drinken doen
toenemen en bedreigen velen met den ondergang.^

1 )c BvND stond als sociaal-democratische soldatenorganisatie 'sympathiek
ten opzichte der drankbestrijding'. Hij zag in alcohol 'niet alleen een individueel gevaar, d.w.z. voor ieder in het bijzonder, maar ook een maatschappelijk gevaar of voor de geheele gemeenschap'. 49 Voor de bond was het niet
onlogisch dat soldaten zoveel dronken. Afkeurenswaardig vond de bond
her wel, zoals zijn blad in augustus 1918 meldde:
Want ook in het leger wordt veel gedronken; te veel. Hoe kan het ook anders. Velen
van ons zijn weken verstoken van alle huiselijk verkeer, moeten soms in de onmoikste holen en gaten verblijven, vervelen zich doodelijk, missen de kracht en ook
ile middelen om zich tegen die verveling te verzetten en door deze en andere
oorzaken zwichten ze voor de verleiding en zoeken hun troost bij het jeneverglas.
Ook geven de officieren (de enkele goeden uitgezonderd) een slecht voorbeeld. Het is
treurig dal menschen die een'goede'opvoedinghebben gehad, die tenminste van wetenschap en kunst hebben kunnen profiteeren, door hun uitspattingen hun prestige
te grabbelgoon 1

Onbekend is in hoeverre de drankbestrijding resultaat opleverde. Waarschijnlijk is het niet veel geweest. De verschillende overheden zagen dan
ook op tegen de dag dat de demobilisatie zou plaatsvinden. Al in 1916 had
de minister van Binnenlandse Zaken, tevens minister van Staat, P.W.A.
Con van der Linden, een circulaire doen uitgaan waarin hij suggereerde
dat de gemeenteraden op die dag een drankverbod moesten instellen. L
Hij vreesde dat juist bij deze voor soldaten heuglijke gebeurtenis te veel I
en K vaak naar de fles gegrepen zou worden. Veel gemeentelijke besturen
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namen zijn suggestie over." Dientengevolge waren in de dagen na 14 november 1918 veel kroegen gesloten of gold er een verbod om sterke drank te
schenken. Zo maakte de gemeente Alphen aan den Rijn via de lokale krant
bekend dat spiritualiën tussen 14 en 19 november niet verkocht mochten
worden op straffe van een geldboete van 25 gulden of zes dagen hechtenis.*'
Onbekend is overigens of het verbod werkelijk effect heeft gehad.

hostitutiebezoek en geslachtsziekten
De mobilisatietijd gaf, zeker in het zuiden van het land, een toename van
prostitutiebezoek en geslachtsziekten te zien. Aan de ene kant had dat als
oorzaak dat veel Belgische vrouwen, die zich als vluchtelingen in Nederland
bevonden, zich noodgedwongen in het vak begaven. '4 Aan de andere kant
irekt een leger altijd prostitutie aan, gezien het specifiek mannelijke karakter
van de organisatie. Zo was het ook tijdens de Eerste Wereldoorlog. Legerleiders namen in die tijd een paradoxale houding ten opzichte van dit fenomeen.
Moreel vonden zij het verwerpelijk, maar een verbod was in tegenspraak met
het'soldatischen Empfinden'. Een verbod zou bovendien illegale praktijken
in de hand werken met als resultaat ongecontroleerde verspreiding van geslachtsziekten en aantasting van de gevechtskracht. O m die redenen ontstonden langs alle fronten militaire bordelen voor officieren, onderofficieren en
manschappen." In Nederland was de houding van de legerautoriteiten niet
aders. Ten tijde van de discussie in Nederland over het prostitutieverbod
rond 1890 waren het de militairen die tegen waren. Ook zij wensten de geslachtsziekten onder controle te houden. 56 De politiek voerde het verbod in
W toch in met alle gevolgen van dien. Illegale prostitutie tierde welig langs
« grens, in de garnizoens- en havensteden. De gevolgen, venerische ziekten,
nmden een probleem. Andries Michels, SDAP-lid en administrateur van de
'iid voor Minder Marine-Personeel beschreef de situatie:
Door de mobilisatie en de daardoor ontstane ophooping van veel militairen in zeer
anormale levensverhoudingen in enkele plaatsen des lands, is het vraagstuk van
het toch al steeds stijgende kwaad der geslachtsziekten bij de militaire autoriteiten
"'eer dan anders nog urgent geworden, en houden dezen zich natuurlijk ook bezig
»•et de mogelijke bestrijding van dit kwaad. [...] In de militaire hospitalen neemt,
meer dan anders, het getal der lijders aan een of andere geslachtsziekte een groot

egde uit dat het moeilijk was dit kwaad te bestrijden:
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i, ( hndat de geslachtsziekten niet vallen onder de wet op de besmettelijke ziekt
'en en
Uiden dus nul gedwongen kunnen worden, zich te laten behandelen.
2e Omruil dit vraagstuk ten nauwste samenhangt met dat der prostitutie in 't alge-

I iet aantal vastgestelde venerische infecties in het gemobiliseerde leger steeg
nissen [913 en 1918 per 1.000 manschappen van 11 naar ruim 30.™ Uiteraard
was niet alleen prostitutie hiervan de oorzaak. Buitenechtelijk geslachtsverkeer nam eveneens toe. Soldaten en hun vrouwen waren lange tijd van elkaar
gescheiden, maar dit leidde niet tot een verminderde seksuele activiteit. Integendeel, zowel aan de grens als thuis zochten man en vrouw een uitweg. De
aantrekkingskracht van de soldaat op vrouwen en andersom was ontegenzeggelijk aanwezig. Hoewel minder bekend zal er ook sprake geweest zijn van
toenemende seksuele contacten tussen soldaten onderling. De kazernes zijn
immers mannengemeenschappen bij uitstek. Reeds in de negentiende eeuw
bleek dat het merendeel van de door de Haarlemse krijgsraad behandelde
zedenmisdrijven homoseksueel contact als delictsomschrijving had/' 0
De militaire autoriteiten hadden her en der in het land hun methoden om
iets tegen venerische ziekten te doen. In Den Haag sloten zij reeds vlak na het
begin van de mobilisatie een 'obscure straat, waar de ongelukkige vrouwen
haar verderf verspreiden', af met schildwachten nadat ruwweg 200 soldaten
vanwege een geslachtsziekte in het ziekenhuis waren opgenomen.'"
In Den Helder werden de militairen en vrouwen volgens Michels door
een 'ruwen maatregel' getroffen:
militairen wegens bedoelde ziekte in het hospitaal worden opgenomen, worm
onderzocht bij welke vrouw de infektie heeft plaats gevonden. Op zich zelf is dit niet
Erg 1 is, dat men alleen op die verklaring reeds meer dan één vrouw heep uni'
lei:
'ich geneeskundig te doen onderzoeken, welk bevel [...] niet opgevolgd
oeft te irorden. en in den regel met opgevolgd werd. Als dit 't geval was, werd het
hun van zulk een verdachte voor militairen verboden en om zulk een verbod effekt
te doen hebben, kwam er vóór het huis een schildwacht te staan, die dag en nacht
voor de handhaving van dit verbod moest zorgen. En zoo zien wij dan hier in Den
Helder voor meer dan een huis een schildenhuisje met schildwacht/'1

Michels ervoer de maatregel als een 'ergerlijke militaire willekeur', die volmaakt onschuldigen tot slachtoffer' kon maken, hetgeen ook in de praktijk
gebeurde.
1 soldaat- en vrouwvriendelijke maatregel nam de Inspecteur van de
( .eneeskundige Dienst. De 'Nederlandsche Vereeniging tot Bestrijding dei
geslachtsziekten', die in 1914 was opgericht, mocht in het voorjaar van I9>'
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en brochure onder de militairen verspreiden, waarin zij wees op de gevavan de aandoeningen. Zij riep soldaten op om zich te onthouden van
ïrostitutiebezoek en ander buitenechtelijk geslachtsverkeer. Mocht onverhoopt toch een ziekte zijn opgelopen, dan kreeg de soldaat het advies om
een arts te bezoeken. 6 ' In totaal verspreidde de vereniging er in 1915 140.000
van/'4 In latere jaren ging zij hiermee door.6s
De burgerlijke organisatie besteedde in deze brochure geen aandacht aan
zogenaamde profylactica, zoals condoom en allerlei chemische middelen,
«armee in die tijd de ziektes bestreden konden worden. Zoals bijna overal
de maatschappij was de vereniging tegen het gebruik van profylactica
omdat buitenechtelijk geslachtsverkeer en prostitutiebezoek er door zouden
rden aangemoedigd. 66 Militair-geneeskundigen hebben het gebruik van
e middelen om pragmatische redenen (een zieke militair kost geld!) wel
angemoedigd. De resultaten hiervan vielen echter tegen. Naast de weerrand tegen het gebruik vanuit conservatieve hoek kunnen als oorzaken
genoemd worden de tekortkoming van de middelen en de niet-optimale
;passing ervan door de soldaten. 67

Zegeest onder degemobiliseerden verslechtert
Aan de hand van wat hiervoor is geschreven zou de lezer kunnen concluderen dat de geest onder de soldaten continu verslechterde. De soldaten
'•Uden naar huis en dat bleef tijdens de hele mobilisatie zo. De soldaten
•ankerden' over allerlei arbeidsvoorwaarden en muitten soms. Criminaliteitscijfers stegen en er werd stevig gedronken. Seksuele normen en
«arden vervaagden. Soldaten verveelden zich al spraken zij zich hierover
niet duidelijk uit. Toch was er geen sprake van een lineaire ontwikkeling.
Er waren pieken en dalen. De onvrede was steeds het grootst wanneer het
=rlof niet op een voor de soldaten bevredigende manier was geregeld. De
«er onder de militairen was het slechtst in de zomer van 1915 toen perioüek verlof nog geen recht was terwijl vele ondernemers op bijzonder verlof
tonden rekenen, het voorjaar van 1916 ten tijde van de intrekking van de
erloven en het najaar van 1918 om dezelfde reden. In deze periodes von:
'nde meeste rellen en muiterijen plaats. Maatregelen van de autoriteiten
fj
rgden er steeds voor dat de scherpste kantjes eraf gingen, al leidden deze
Mttot een structureel betere geest. De stijging van de criminaliteitscijfers
°ge voor zich spreken. In het algemeen legden legerleiding en burgerlijke
Bttoriteiten de schuld bij de ongedisciplineerde militair, die maar moeilijk
*n omgaan met zijn gemobiliseerde status, noodzakelijk voor het vader:
"d. Een aantal keren, vooral in de SDAP en andere linkse kringen, werden

252

NIET VOOR GOD EN NIET VOOR HET VADERLAND

^ Affiche afzwaaien en alcohol.
NA, AV 2.13.17, inv.nr, 352

DOCH REGELRECHT NAAR HUIS.
DIT 15 UW BELANG EN DAT VAN
DE UWEN.

' r Protest tegen het verblijf op
het eiland Pampus. Museum
Pampus, collectie familie
Alberts

DE GEEST IN HET LEGER

4

Deze foto met drinkende militairen is voor die tijd tamelijk uniek. M e n ging
indertijd in het algemeen niet zo ongeordend/ongedisciplineerd o p de gevoelige
plaat, laat staan met drank erbij, IMG, mobilisatie 1914-1918, groepsfoto's, 8
T

Mobilisatiemoeheid in beeld: soldaten tellen af. IMG, mobilisatie 1914-1918
toto's 24
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de grieven als gerechtvaardigd beschouwd. Zij zochten dan ook naar de
diepere oorzaken, waarvan de belangrijkste was, dat de manier waarop de
mobilisatie was georganiseerd, veel kwaad veroorzaakte. Mensen kunnen
ni« zomaar voor drie jaar uit hun dagelijkse besognes worden weggerukt.
De SDAP eiste om die reden gedeeltelijke demobilisatie.6*
Een enkele hoge militair onderschreef deze zienswijze. De commandant
van de nde Divisie, de latere opperbevelhebber van Land- en Zeemachten
minister van Oorlog W.F. Pop, stelde naar aanleiding van de ongeregeldheden in Apeldoorn in de zomer van 1915, in opdracht van de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, een diepgaand onderzoek in. Hij had een
onderhoud met een veldprediker en hechtte veel waarde aan het oordeel
van deze man, 'die door den aard van zijn positie zeker tot een objectief
oordeel in staat is en gelegenheid heeft om met militairen van allerlei rang
vrij te kunnen spreken, [...]'/"' Dit oordeel meenemend wees hij er op,

dat mandaad de goede stemming van zeer vele dienstplichtigen geleden heeft onderde
groote zorgen, waaronder zij gebuktgaan. Voor hen, die voor eigen rekeningeen bedrij}
uitoefenen, is het de voortdurende achteruitgang, dan wel de volkomen stilstand hunner
zaak, welke hen zoowelvoor het tegenwoordige als voorde toekomst ernstige zorg baart,
voor hen, die, nog meer misdeeld, hun gezin zelf niet meer kunnen onderhouden, ishet
gewoonlijk de betrekkelijk geringe vergoeding, die zorgen in het leven roept, want ,1
moge deze voldoende zijn om broodnood te voorkomen, de welvaart in deze gezinnen is
voortdurend minderende. En de menschen zelf zien den ernst van den toestanden dm
de noodzakelijkheid van hun verblijfonderde wapenen niet meer in; f..J.'°

Daar kwamen, volgens de commandant, de problemen bij, die velen zouden
hebben bij het vinden van een nieuwe baan, wanneer zij eenmaal gedemobiliseerd zouden worden. Binnen de krijgsmacht zag hij verder een tweedeling
ontstaan tussen de werklieden en de eigenaren van bedrijven, die vanaf 191'
steeds meer extra verlofdagen kregen. Hij sprak van een tegenstelling tusschen bezitters en niet-bezitters' die 'bijzonder scherp' was.71
De commandant zocht oorzaken ook binnen de organisatie van de
krijgsmacht. Er waren geen krachten, die de verslechtering van de gee«
tegengingen. De invloeden waren
: voldoende krachtig gebleken en onder deze in de eerste plaats de invloed, die kan
uitgaan van oudere ervaren officieren en onderofficieren. Hoe betreurenswaardig dit
nu ook moge zijn. niet onverklaarbaar is ook dit feit, wanneer men nagaat, hoe gering bel aantal militairen is, dat, bij den troep aanwezig, tot deze categorie gerekend
'""':
••!• waarbij ik geenszins over het hoofd zie fouten en misslagen ook
door 1
, y militairen begaan. "
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-lij meende tevens dat de m a n i e r h o e de gemobiliseerden gelegerd waren,
mn te veel vrijheid gaf. Z e s t o n d e n d a a r d o o r bloot aan allerlei invloeden:
Voorts brengt de bevelvoering bij een op oorlogsvoet verkeerend leger, datfeitelijk in
toestand van rust is, veel bezwaren met zich, terwijl de wijze van legering, meerendeels door ruime kantonnementen, aan het handhaven van een strenge tucht niet
bevorderlijk is. Daartoe toch is de troep een gedeelte van den tijd te veel aan het
oog van zijn meerderen onttrokken en in zijn beweging te vrij, terwijl men in dien
toestand ook over minder tuchtmiddelen beschikt, [...].7^
n het concrete geval van A p e l d o o r n zag hij dat antimilitaristische groeperingen te n a u w contact h a d d e n m e t militairen m e t alle gevolgen van dien.
De c o m m a n d a n t van de n d e Divisie k w a m m e t een conclusie, die de
opperbevelhebber van L a n d - en Z e e m a c h t tot n a d e n k e n m o e t h e b b e n getemd. Hij stelde dat de plaatsgevonden ongeregeldheden niet v o o r k o m e n
hadden k u n n e n w o r d e n . D e b o m was vroeg of laat een keer gebarsten:
Door al deze oorzaken, waarvan de eene hier, de andere daar meer gewerkt heeft,
heeft zich in den troep een geest van onvrede met de omstandigheden, waaronder hij
leeft, ontwikkeld, die aanvankelijk latent, als het ware wachtte op een gelegenheid
om zich te manifesteeren, en waartegen het tuchtgevoel, dat men reeds vroeger en ook
na de mobilisatie bij de manschappen heeft trachten te ontwikkelen, niet bestand
gebleken is. Waren de lagere officieren, die dagelijks met den troep omgaan, met
Moende menschen-kennis bedeeld geweest, of hadden zij zich voldoende van den
leest, die in hunne ondergeschikten leefde, doordrongen, dan had deze wijziging in
depsyche van den troep hen niet mogen ontgaand'
enslotte waarschuwde hij ervoor o m de schuld bij de m a n s c h a p p e n te

Toch zou men - hoe verkeerd ook door personeel [...] in den lautsten tijd gehandeld
ii-rn.i. niet juist oordeelen, als men dezen troep als minderwaardig beschouwde,
of zou meenen, dat daarop, als de ernst der tijden elkeen voor oogen staat, niet zou
vmnen rekenen. Na deze betreurenswaardige voorvallen neemt men uiterlijk niets
njzonders waar en geeft het optreden van den troep, als geheel zoowel ab van de
ijzonderlijke manschappen, geen reden tot bijzondere opmerkingen. ^
' 'nbekend is h o e de opperbevelhebber over de harde conclusies heeft ge-à\. Mogelijk m e e n d e hij, dat deze alleen voor A p e l d o o r n golden en dat
-commandant van de n d e Divisie d o o r de slechte geest in zijn troep te
'^gemenen, zijn eigen positie niet wilde o n d e r m i j n e n . Hiertegen spreekt
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dat de hoogste militair in Nederland meer signalen uit de troep ontving,
die de mening van Pop onderstreepten. De commissie die de onlusten in
augustus 1915 in Tilburg onderzocht, concludeerde dat door het sterke verlangen om naar huis te gaan gecombineerd met andere grieven en zorgen
een 'psychische geprikkeldheid' bij de troep was ontstaan." 6 Waarschijnlijk
kon hij geen oplossingen bedenken, omdat de structuur van de landmacht
dat niet toeliet. De hoge officieren hadden het plan van de mobilisatie en
hiervan wilden zij niet afwijken. De regering wenste het leger van werklozen niet te vergroten. Daarbij namen de militaire en burgerautoriteiten
de gevaren van een gedemoraliseerd leger voor lief, wilden zij niet zien
dat de problemen (slechte geest onder de troepen, voortdurend klagende
militairen, constant gevaar op uitbarstingen, afstand officier-onderofficiermindere) structureel waren en hadden zij geen oog voor het idee dat een
gedeeltelijke demobilisatie tot een betere geest onder de soldaten zou kunnen leiden, omdat de lasten dan eerlijker verdeeld zouden zijn. Hiervan
kwam dan ook niets terecht en het wachten was op nieuwe uitbarstingen.
Voorlopig kwamen deze echter niet. Een belangrijke reden hiervoor was
de verbeterde verlofregeling van oktober 1915. Na augustus 1915 waren er
alleen nog kleine rellen, zoals die na het intrekken van de periodieke verloven eind maart/begin april 1916. De toestand was indertijd zoals we in
een vorig hoofdstuk zagen zeer gespannen, maar het weer verstrekken van
de verloven haalde snel de druk van de ketel. Ook het aantal klachten nam
af. Het was misschien daarom dat de gedachte post vatte dat de situatie
beheersbaar was, het allemaal wel los zou lopen en dat het gemobiliseerde
leger zijn tijd zou uitdienen.
Meteen nadat in de Harskamp de muiterij had plaatsgevonden, stelde
de opperbevelhebber op 27 oktober 1918 een onderzoekscommissie in, die
reeds op 2 november met een rapport kwam/" Uit het verslag moge blijken hoe /eer de legerleiding, zeker gelet op de uitspraken over mensen uil
Drenthe, buiten de werkelijkheid leefde. Wat verder opvalt is de snelheid.
v. aarmec de commissie haar werk verrichtte. Zij had slechts vijf dagen nodig om conclusies te trekken. Tevens laat de manier van concluderen niets
aan onduidelijkheid over. De commissie ondervroeg manschappen en rapporteerde daarover het volgende:
Wanneer men thans aan de menschen vraagt, waarom de uitbarsting is gekomen en
of zij redenen hebben tot ontevredenheid is het niet gemakkelijk iets los te krijgen.
De menschen, die men spreekt, hebben juist volstrekt geen reden tot klagen en zijn
met ontevreden, maar er zijn anderen, die dit of dat zeggen. Over zwaren dienst
klaagt absoluut niemand De jong uit de depots gekomen lichting, vindt den dienst
zeer veel gemakkelijker te Harskamp dan in het Depot. Het eenige wat er aarzelend
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bij sommigen uitkomt, is feitelijk het intrekken van het verlofen van tijd tot tijd te
weinigeten en hierin zoekt de Commissie dan ook in hoofdzaak de oorzaak en wel
vooral in de verlofskwestie. /.../• s
Wat betreft de verlofskwestie was er voor de Commissie geen discussie mogelijk. Het intrekken van de verloven was landsbelang. De voedingskwestie
wilde zij wel bespreken. Er bleek een minachting uit voor de manschappen:
Het ration schijnt heel wat en toch is het voor de Harskampbewoners niet groot Dit
zijn bijna zonder uitzondering klein-p lattelands bewoners, wier hoofdvoedsel aardappelen is en die zij feitelijk eten zooveel zij lusten. In Harskamp zijn zij den geheelen dag in de openlucht wat extra honger wekt, en hebben geen ander verzet, dan
hun eten, wat door deze weinig ontwikkelde menschen feitelijk het meest gewaardeerd wordt. In andere garnizoenen en kantonnementen heeft men de bevolking,
waarbij velen nog iets krijgen wat in deze afgelegen streek [Drenthe] niet bestaat."'
De Commissie deed de aanbeveling de te verstrekken porties aardappelen
te vergroten.80 Het mocht geen verwondering wekken, dat zij in de samenstelling van de troep ook de hoofdreden vond, 'waarom de woelingen zich
zoo snel hebben kunnen ontwikkelen en zulke afmetingen hebben kunnen
aannemen'. De Commissie beschreef het als volgt:
In de eerste plaats moet gedacht worden aan het bijzonder soort soldaten, dat hier is
gelegerd,
m
nagenoeg allen uit Drenthe. Het zijn vermoedelijk wel de minst ontwikkelde manschappen uit ons leger. Er komt nog zeer veel dronkenschap onder hen
voor, met aide daaraan verbonden verschrikkelijke gevolgen voor geest en karakter.
Zij die zich daaraan schuldig maken, zijn gevaarlijk en onbetrouwbaar. Dapper
ùjn zij lang niet. Van aangezicht tot aangezicht treden zij niet spoedig op. In hun
dorp vallen zij een man uit een ander dorp van achteren aan en hun optreden op de
beide dagen, was dan ook meer geniepig dan openlijk. Zij zijn gesloten en hangen
zeer aan elkaar, vermoedelijk ook door hun dialect, dat voor niet ingewijden uiterst
moeilijk verstaanbaar is. Dit geeft reeds dadelijk bezwaar voor vertrouwelijken
omgang met hun che ft wat wellicht aanleiding geeft tot het oordeel, dat zij wannend van aard zijn. Dereden, dat zij aan elkaar hangen, is ook daarin gelegen,
dat onder hen nog de bloedwraak schijnt te bestaan, waarom de eene Drenthenaar
den ander niet durft af te vallen, uit vrees dat zulks hem in zijn dorp kwade noten
'tkraken zal geven.*'

"i zien hier de commissie gebruik maken van een vooroordeel dat in
?tote delen van de samenleving bestond. De schuldvraag van de muiterij
'er|egde zij zo gedeeltelijk naar de samenleving.
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Als tweede reden noemde zij dat er in de Harskamp geen 'deugdelijk
actief kader en officieren' waren om de troep in de hand te houden. Onder
andere was er geen continuïteit door de vele overplaatsingen. De bevelvoering in de lagere rangen betitelde zij als zwak.S2
Tot slot noemde zij als reden, dat de Harskamp een kamp was voor
elders ongewenste manschappen en (onder)officieren. De motieven voor
hun overplaatsing waren strafen het onder toezicht houden van dergelijk
personeel.8' Zo waren er officieren, die hier zaten wegens 'moeilijkheden
in de legerplaats bij Oldebroek' en 'onvoldoende gedrag bij de aardappelonlusten te Amsterdam'/' Zij en anderen kregen een deel van de schuld
in de schoenen geschoven. Een tweetal officieren vluchtte, anderen traden
niei op, zodat de Commissie 'met leedwezen' constateerde, 'dat de leiding
ten deeze geheel tekort is geschoten'.Xs Vooral het verzuim van dat officieren
om HA de vrijdagavond adequaat te handelen, nam zij hen kwalijk: 'Hierbij
zij op den voorgrond gesteld, dat het op den weg der leiders had gelegen en
mogelijk was geweest om vóór de woeling op Zaterdag te handelen.'*
Met het 32 pagina's tellende rapport zou door de politiek voorlopig nier*
gedaan worden. Op dezelfde dag van de afronding van dit rapport, stelde
de minister van Oorlog een nieuwe onderzoekscommissie in met de oudminister van Oorlog B.C. de Jonge als voorzitter en verder militairen en
bui ucis als leden. Doel was de ontevredenheid in het gehele leger te onderzoeken. Opvallend was dat drie officieren van de onderzoekscommissie
van de opperbevelhebber ook in de nieuwe gemengde commissie van de
minister zitting namen/" Van een dergelijke commissie kon niet verwachr
worden d.u /ij ernstige kritiek zou leveren op organisatie en structuur van
het leger. Wel ging zij in op de klachten. Veel betrokken instanties werden
gehoord. Veelal concludeerde de commissie dat de in de mobilisatietijd
geuite grieven terecht waren. Als eerste noemde zij de verhouding tussen
meerderen en minderen. Ervan uitgaande dat er bij een slechte behandeling van opzet geen sprake kon zijn, stelde zij:
Opgegroeid in eene omgeving waarin onverbiddelijke en oogenblikkelijke geboorzaamheid aan Imager geplaatsten wordt getischt, beseft menig officier niet
voldoende, dal Inj zeer omzichtig en beraden moet zijn bij het gebruik van de gi •
nderUjke, groote macht die hij 111 dienst op zijn medemensch kan uitoefenen,
volg van eene machtsverhouding, welke geheel eenig is in de hedendaagse^
maatschappij."*

Vervolgens kwam de strafen strafoplegging aan de orde. De commis
kende dat de militair goede beroepsmogelijkheden ontbeerde. Herstel
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het geleden onrecht was niet mogelijk omdat een soldaat pas kon reclameren als hij zijn straf reeds had uitgezeten. De straflokalen waren volgens de
commissie 'soms bedroevend'. Het collectieve straffen, zoals het verplicht
gezamenlijk vergoeden van schade bij vernieling of diefstal was 'mede niet
aan den geest in het leger ten goede gekomen'."9 Wat betreft de legering
vermeldde het rapport,
dat de meeste van onze kazernes oud zijn en niet beantwoorden aan eischen van
hygiène en comfort, welke tegenwoordig gesteld worden. Verbetering kon daarin
moeilijk gebracht worden; wel had tijdens de mobilisatie verslechtering plaats,
doordat de kazernes als regel overvol waren, waardoor de ongemakken duidelijker
aan het licht traden.

De commissie doelde op het slapen, eten, poetsen en opbergen van de uitrusting op één kamer, hetgeen niet bevorderlijk was voor orde en netheid. 90
De kwartieren en barakken achtte zij 'in verschillend opzicht onvoldoende' omdat de mobilisatietijd wel viereneenhalf jaar duurde. De genie,
die verbeteringen had kunnen aanbrengen, werkte te langzaam. De manschappen zelf kregen ook een deel van de schuld: 'Baldadige vernielzucht en
onverschilligheid voor netheid en orde bij velen hebben soms op zich zelf
niet ongeschikte kwartieren tot weerzinwekkende verblijven gemaakt'."
Als vierde punt kwam de voeding aan de orde. De commissie vond dat
over het algemeen 'de voeding in het leger goed is en is geweest'. Ook
J hoedanigheid van het voedsel noemde zij 'goed, dikwijls uitstekend'.
Slechts een enkele maal was de kwaliteit van de aardappelen ondermaats.
Fe weinig eten kwam veel voor, als gevolg van 'onbetrouwbaarheid der met
de zorg voor de voedingsmiddelen belaste personen'. De inrichting van en
dt hygiëne in de keukens
«et vaak veel te wenschen over: de bewaarplaatsen voor de levensmiddelen waren
mlal onvoldoende ingericht en een gelegenheid tot behoorlijke reiniging der eetketdtjes enz. ontbrak dikwijls en zij geschiedde dan op hoogst primitieve wijze in een
poote bak of kuip.

Dat het kokspersoneel niet voldoende geschoold was, noemde zij alleen als
Wit zonder er een oordeel over te vellen. ' :
Het vijfde onderwerp was de kleding van de militair. Aan het begin
M de mobilisatie liet deze te wensen over, daarna klaagde hij soms over
•et weinig aantrekkelijke en den slechten snit' van de uniforms. De on•rkJeding leidde tot klachten 'ten gevolge van de omstandigheid, dat het
eschen van de lijfgoederen vaak te wenschen overliet, [...]'.» Wat betreft
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de kleding was het aantal klachten gering. Mogelijk speelde dit probleem
meer op officiers- of onderofficiersniveau.
Een zesde rubriek was de overige lichamelijke verzorging'. De commissie concludeerde dat de 'wasch- en badgelegenheid in het leger beter
behoort te zijn'. Het streven was tenminste een bad per soldaat per week.
In de zomer bleek dat niet voldoende. De wasgelegenheden waren soms zo
aangebracht, dat zij in de winter bevroren geraakten.
Inzake latrines en urinoirs concludeerde de commissie dat de toestand
soms bevredigend, soms onvoldoende was. Een oorzaak was dat het nogal
eens 'aan medewerking van den soldaat' ontbrak, waardoor toiletten onbruikbaar werden. Op de soldatenkamers hadden de bewoners geen gelegenheid hun door regen of zweet doorweekte kleren te drogen. De Geneeskundige Dienst wilde de commissie niet bespreken, aangezien daarover een
ander onderzoek was gedaan."
Een zevende punt vormde de geestelijke verzorging. De klacht van geestelijken was dat commandanten godsdienstoefeningen en samenkomsten
onvoldoende aankondigden.' s Of soldaten hier ook over klaagden, is onbekend. Logischerwijze plaatste Het Volk brieven hierover niet.
De kantine kwam vervolgens ter sprake. De duurte verklaarde de commissie door te stellen 'dat een cantine niet goedkoop kan verkoopen.
wanneer de goederen op de open markt duur zijn. [...] Van onbehoorlijke
winsten door pachters gemaakt is de commissie echter niets gebleken.
Als negende kwam de zwaarte van de dienst aan de orde. Een algemeen
oordeel over onoordeelkundige leiding, onnodige oefeningen or 'het leger
.ils leerschool der luiheid' kon de commissie niet geven. Daarvoor was
de situatie in de landmacht te verschillend. Echter, er moest geoefend
en wachtgelopen worden. De commissie stelde dat in het algemeen 'den
dienst voor den geoefenden soldaat niet aangenaam en opwekkend is geweest . Klachten hierover wilde zij niet horen, want deze kwamen slechts
voort uit een gebrek aan plichtsgevoel.9"
tenslotte kwamen de dienstvoorwaarden ter sprake zoals de soldij. De
klacht dat deze voor de manschappen te laag was, verklaarde de commissie
gegrond, zeker na kortingen in verband met diefstal of beschadigingen,
1 K militaire vergoedingen kwamen niet aan bod. Waarschijnlijk vond de
commissie dit geen onderwerp tot onderzoek voor haar, omdat de vergoedingen een zaak waren voor de burgemeesters. Ook de verloven besprak zi|
niet. \ anwege het landsbelang wilde de commissie het hier kennelijk nu
over hebben.
1 let rapport bevat tevens een passage over het oproer in de Harskamp
Opvallend is dat het geschrevene veel gelijkenis vertoont met het versla)
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fin de militaire onderzoekscommissie, die van 27 oktober tot en met 2
member 1918 actief was. Alleen is het stuk ontdaan van te pikante zinsneden. Bijvoorbeeld staat de gedane uitlating, dat er in Drenthe nog
bloedwraak zou voorkomen, er niet in. Ook officieren, die fouten hadden
iegaan, noemde zij niet met naam." Dit deel van het verslag geeft echter
wel aan hoe groot de invloed van de hoge militairen in de commissie was.
Al te boude kritiek op het leger kon niet beschreven worden.
Een conclusie of de geest in het leger slecht was en sterker nog, of het
leger nog betrouwbaar genoemd kon worden, trok zij niet. Het enige belang
van het verslag is dan ook, dat het aangeeft dat in ieder geval een deel van
Ie klachten van de militairen gegrond was en dat er structurele tekortkomingen waren. De regering liet zich wat betreft de betrouwbaarheid nooit
expliciet uit. Impliciet deed zij dat al eind oktober 1918. De minister van
Oorlog stelde voor de wapens van de klein-verlofgangers in te nemen en de
^unitievoorraden uit de grote steden weg te halen. Dit stuitte op verzet van
Ie opperbevelhebber, die meende dat een dergelijke maatregel de indruk
nu wekken dat de overheid het eigen leger niet vertrouwde. Dat konden
ergerlijke en militaire autoriteiten nooit openlijk toegeven.'°° Later zou de
minister alsnog een landelijke richtlijn uitvaardigen die de lokale overheden
pdroeg toe te zien op het inleveren van wapens door verlofgangers.10'
Commentatoren in kranten durfden het oordeel over de slechte geest
»el te trekken. In het weekblad Stad en Land schreef een journalist begin
member 1918:
Inderdaad, dat het niet eerder spaak liep is slechts toe te schrijven aan de kolossale gelatenheid van den Nederlandschen soldaat, die nu eenmaal met onverschillig schouderophalen de 'poppenkast aanziet en zich schikt, zoolang er niet meer van hem
'fiischt wordt, dan waaraan hij zich nu eenmaal gewend heeft. Nu wordt echter
lijn eenige troost, zijn verlof, ingehouden; men moet zelf die eindelooze weken van
verveling gekend hebben om te weten, wat dat beteekent. Waarom wordt dat verlof
ingetrokken? De Minister-president heeft er eenige vage woorden over gesproken,
ende er meer over te zeggen, zelfs in komitee-generaal. Dat is dus een beroep
up een onbepaald vertrouwen; welnu, in het leger ontbreekt dat volkomen, en niet
Widerreden.101

-•Polvliet trok in De Telegraafeen. zelfde conclusie:
üf uiterlijke teekenen van den sedert lang sluimerenden slechten geest in onze weertuht zijn nu welhaast een week ter kennis van de regeering. Zij zijn een kaakslag
aangezicht van ons militair bestel. De uitingen van dien slechten geest nemen
"e. In de afgeloopen week is men erin geslaagd, eene diepgaande commissie te benoe-
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men en - ais in de eerste dagen van het verval van het oude Rome — op verschillende
plaatsen in de mopperende monden een broodje te stoppen. Het is naïef, nog steeds te
meenen, dat de voeding de bron van den bedorven geest zou zijn.m

Polvlict was een man, die de krijgsmacht als kapitein bij de infanterie van
binnen had gezien. Reeds in het tweede oorlogsjaar had hij middels zijn brochure Het Meest Noodige gewaarschuwd dat het anders moest in het leger om
erger te voorkomen. Beperking van de mobilisatie, uitbreiding van de verlotregelingen en reorganisatie van de landmacht achtte hij toen al nodig. Hij zag
in maart 1915 als gevaar dat het leger zich ging vervelen. Na zeven maanden
mobilisatie verwachtte hij, 'dat ons leger, na ruim een halfjaar mobiel en te
velde te zijn geweest, nu wel argeoefend zal zijn'.10'4 Hij had echter niet die
autoriteit dat mensen met gezag naar hem luisterden. Zoals ook de klachten
van de soldaten en hun organisaties niet voldoende gehoord werden.

Conclusies
I )e hoogste autoriteiten van het land hebben naar buiten toe altijd probe
ren vol te houden, dat de problemen in de krijgsmacht incidenten waren
Inicrn wisten zij echter beter. Commandanten stelden reeds in 1915 naar
aanleiding van rellen rapporten op waaruit het tegendeel bleek. Het ministerie van Oorlog schreef interne verslagen, die ook op een structureel
karakter van de problemen duidden. Dan waren er nog de stijgende criminaliteitscijfers, het enorme alcoholmisbruik en de groei van het prostitutiebezoek die op iets anders wezen dan dat wat de minister het land wilde
doen geloven. Wat de criminaliteit betreft, moet alleen al de gigantische
toename van desertie en het weigeren van diensten voor de hoge militairen
en de minister een teken aan de wand geweest zijn. Wat moesten zij immers aanvangen met soldaten die te pas ofte onpas de dienst verlieten ot
bevelen niet opvolgden?
Officieren wisten zich geen raad met de grote hoeveelheden dienstplichtige soldaten, die geen affiniteit hadden met de mores van de militaire
maatschappij en die zich bovendien verwijderden van de normen en
den van hun traditionele milieu. Dit gekoppeld aan het probleem dar il'
Nederlandse soldaat zich niet gemakkelijk liet tuchtigen en de langdurig«
mobilisatie, zorgde voor de situatie die in oktober 1918 escaleerde. Natuurlijk wakkerde her intrekken van de verloven, de belangrijkste arbeidsvoorwaarde voor de militair, de onvrede extra aan. De regeringspolitiek van
het instandhouden van een volledige mobilisatie werkte zo een gevaarlijk
situatie in de hand.
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Pas in november van dat jaar liet de regering onder druk van de tijdsomstandigheden een onderzoek starten naar de ontevredenheid in het
Eger. De commissie onderzocht tal van klachten die hadden geleid tot de
ernstige rellen. Uit alleen al de instelling van de commissie moge blijken
dat de autoriteiten nu structurele problemen en onbetrouwbaarheid van
Je troepen bevroedden. De uitkomst van het onderzoek sterkte hen in die
gedachte. De mobilisatie was toen echter al grotendeels voorbij en de resulaten kwamen voor de soldaten als mosterd na de maaltijd.
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